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    1. Počet obyvatel  

Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 1. 1. 2022:  
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel ………………………… 47 338  
Počet cizinců s trvalým pobytem …………………………………………………………………. 2 015  
Celkem…………………………………………………………………………………………………………49 353 

     

    2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1: 
- Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1 
- Mgr. Miroslav Brabec, první místostarosta MO Plzeň 1 
- Mgr. Ilona Jehličková, druhá místostarostka MO Plzeň 1 
- Jiří Uhlík, MBA, třetí místostarosta MO Plzeň 1 

 
Členové Rady MO Plzeň 1: 
- Ing. Helena Řežábová 
- Mgr. Miroslav Brabec 
- Mgr. Ilona Jehličková 
- Jiří Uhlík, MBA 
- Václav Černý 
- Jaroslav Stroukal 
- Mgr. Jan Řehula 

 
Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1: Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma 
Předseda Finančního výboru ZMO Plzeň 1: Mgr. Štěpán Krňoul 

                                                                              
Volby do Poslanecké sněmovny se konaly 8. a 9. října 2021 

Celkem kandidovalo 20 politických stran a 2 volební koalice. Do Sněmovny se nakonec 
dostaly 2 strany a 2 koalice - SPD, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Piráti a STAN, ANO. 
Oproti volbám v roce 2017 se do Poslanecké sněmovny nedostaly ČSSD a KSČM.    
 
Koalice SPOLU vyhrála se ziskem 27,79 procenta hlasů a spojila síly s koalicí PirStan na 
třetím místě, která získala 15,62 procenta hlasů. Společné memorandum je zavázalo 
k tomu, aby nejednaly o vládě s nikým jiným. Kandidátem na premiéra se stal Petr Fiala 
(ODS). Těsně druhé zůstalo hnutí ANO Andreje Babiše (27,12 procenta). 
 
9.11. 2021 pověřil prezident republiky Miloš Zeman předsedu ODS Petra Fialu jednáním 
o sestavení nové vlády.  
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Výsledky hlasování  
                                                                                                                   Počet hlasů          % 
1          Strana zelených                                                                      53 343  0,99% 
2          Švýcarská demokracie                                                                      16 823 0,31% 
3          VOLNÝ blok                                                                                   71 587 1,33% 
4          Svoboda a př. demokracie (SPD)                                          513 910 9,56% 
5 Česká strana sociálně demokratická                                          250 397 4,65% 
6 Volte Pravý Blok www.cibulka.net                                                  586 0,01% 
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL                                                            5 167 0,09% 
8 Trikolora Svobodní Soukromníci                                           148 463 2,76% 
9 Aliance pro budoucnost                                                          11 531 0,21% 
10 Hnutí Prameny                                                                         8 599 0,15% 
11 Levice                                                                                                      639 0,01% 
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty                                                       251 562 4,68% 
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09                                        1 493 905      27,79% 
14 SENIOŘI 21                                                                                       3 698 0,06% 
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy                                                6 775 0,12% 
16 Koruna Česká (monarchistická strana)                                   8 635 0,16% 
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ                                                        839 776       15,62% 
18 Komunistická strana Čech a Moravy                                           193 817 3,60% 
19 Moravské zemské hnutí                                                             1 648 0,03% 
20 ANO 2011                                                                               1 458 140       27,12% 
21 Otevřeme Českou republiku normálnímu životu                   21 804 0,40% 
22 Moravané                                                                                    14 285 0,26% 
 
  
Zvolení kandidáti za Plzeňský kraj: 
Martin Baxa                                                                                              (SPOLU/ODS) 
Michaela Opltová                                                                         (Piráti+STAN/STAN) 
Josef Bernard                                                              (Piráti+STAN/bez příslušnosti)  
Rudolf Salvetr                                                                                          (SPOLU/ODS) 
Marek Ženíšek                                                                                    (SPOLU/TOP 09)  
Miloš Nový                                                                                          (SPOLU/TOP 09)  
Ivana Mádlová                                                                                                      (ANO)  
Kamal Fahran                                                                                                        (ANO) 
Marie Pošarová                                                                                                     (SPD) 
Jan Volný                                                                                                                (ANO)              
Hubert Lang                                                                                                           (ANO) 

 
 
Na území městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny 
v 56 volebních okrscích. V seznamech bylo zapsáno 37 932 voličů, bylo vydáno 24 521 
obálek, volební účast činila 64,64 %. Platných hlasů bylo 24 336, to je 99,29 %. 
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      3. Rozpočet obvodu 

Rozpočet MO Plzeň 1 za rok 2021 vykázal výsledek hospodaření po provedení operací 
v rámci finančního hospodaření ve výši 39 006 tis. Kč.  
 
Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 k 31. 12. 2021 činil 33 536 tis. Kč.  
 
Daňové příjmy byly tvořeny vybranými místními poplatky a správními poplatky. 
  
Nedaňové příjmy byly tvořeny příjmy z pronájmů pozemků, příjmy z pronájmů 
nebytových a bytových prostor v objektech mateřských škol a nebytových prostor ve 
Žlutické 2, přijaté sankční platby, příjmy z reklamy, příjmy z pronájmu reklamních ploch. 
  
Přijaté provozní transfery MO Plzeň 1 tvořily dotace na veřejně prospěšné práce, dotace 
na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně – právní 
ochrany dětí, na mimořádné finanční ohodnocení pracovníků v souvislosti s epidemií 
COVID-19, na zajištění péče o děti v době nouzového stavu, činnost JSHD Bolevec a Bílá 
Hora, regeneraci vnitrobloku Sokolovská 106-130 či akci Proměna vnitrobloku 
Krašovská.  
 
Přijaté transfery investiční tvořily dotace ze Státního fondu podpory investic na akci 
regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 – 130 a na akci Proměna vnitrobloku Krašovská. 
 
Celkové výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2021 činily 182 621 tis. Kč.  
 
Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2021 činily 160 153 tis. Kč. Převážnou většinu tvořily 
provozní výdaje na zajištění chodu úřadu, údržby silnic, zimní údržby silnic, péči a údržbu 
zeleně, dětských prvků, výměny písku v pískovištích, opravy laviček, zajištění údržby 
mateřských škol apod.  
Dále byly provozní výdaje čerpány na zajištění akcí pořádaných MO Plzeň 1 a také na 
akce ve spolupořadatelství a pod záštitou MO Plzeň 1.  
 
MO Plzeň 1 podpořil i v roce 2021 řadu sportovních klubů, sdružení a spolků různého 
zaměření prostřednictvím poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1.  
 
Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2021 činily 22 468 tis. Kč. Byly čerpány např.: 

91. MŠ – stavební úpravy kuchyně 

Proměna vnitrobloku Krašovská  

Stavební úpravy areálu minigolfu Manětínská 30 
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    4. Rozvoj obvodu 
 
Jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 je možné od roku 2021 sledovat 

v přímém přenosu. Současně je umožněna zastupitelům distanční účast na jednání, a to 

prostřednictvím aplikace na PC. Pro část veřejnosti, která i nadále preferuje osobní účast 

na zastupitelstvu, je v budově Totemu, kde se jednání zastupitelů odehrává, zajištěn 

oddělený salonek, kde mohou občané sledovat živý přenos obrazu i zvuku a též zde 

mohou vznášet své dotazy. Indexovaný záznam ze 3 posledních jednání ZMO Plzeň 1 je 

vždy možné přehrát na http://bitest. videostream.sk/plzen1/archiv/ 

 

Na základě poptávkového řízení byla v lednu roku 2021 uzavřena smlouva o dílo na 

projektovou dokumentaci výstavby nového objektu PALUBA – JEZÍRKO u Košuteckého 

jezírka se společností Nosek & Raffelová architekti s.r.o. Byl sestaven harmonogram 

postupu jednotlivých fází projektové přípravy, včetně zahájení výstavby nového objektu, 

která je předpokládaná v roce 2023. Tento návrh byl projednán s dotčenými orgány 

města Plzně a po případné úpravě bude studie představena veřejnosti.  

 

Na jaře 2021 bylo znovu otevřeno dětské dopravní hřiště, které se nachází v areálu 

1. základní školy v Plzni a jeho provoz a výuku zajišťuje pro městský obvod Plzeň 1 

Středisko volného času Radovánek. Dětské dopravní hřiště modeluje silniční provoz 

v obci a jízdu mimo obec (světelná křižovatka, přechody pro chodce, parkoviště, zastávka 

autobusu, kruhový objezd, čtyřproudá ulice apod.). Děti se zde naučí základy jízdy 

v běžném provozu, chůzi po chodnících, přecházení ulic a mnoho dalších potřebných 

dovedností souvisejících s bezpečností silničního provozu.  

 

Městský obvod Plzeň 1 pravidelně obnovuje vybavení dopravního hřiště tak, aby 

vyhovovalo co nejširšímu počtu a věkové struktuře dětí. V roce 2021 byla na dětském 

dopravním hřišti obnovena část dopravních značek a pořízena čtyři zcela nová jízdní kola 

určená svou velikostí pro věkově starší děti.   

 

Město Plzeň zahájilo v březnu 2021 výstavbu nové sportovní víceúčelové haly Krašovská 

se zázemím, restaurací a vlastním parkovištěm. Hala bude umístěna na okraji města 

v těsném sousedství areálu Krašovská Aktivity centrum na Košutce. V objektu bude 

možné hrát například badminton, házenou, florbal, malou kopanou, volejbal, basketbal 

či futsal, ale také provozovat aerobik nebo společenský tanec. 

 

Výška haly bude devět metrů, maximální rozměr celé sportovní plochy bude 23x70 m. 

Hala bude vybavena navinovací sítí pro možné dělení na tři části, aby se zde mohly 

současně odehrávat různé sportovní aktivity. V hale vznikne také tribuna pro 200 diváků. 

 

Součástí objektu bude i restaurace pro 70 osob s venkovní terasou. Budova zázemí a 

restaurace budou mít ploché střechy, vzniknou zde pobytové terasy v kombinaci se 
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zelenou střechou. Hala bude mít vlastní parkoviště s 52 parkovacími stáními a možností 

zajíždění autobusu, nebudou chybět stojany pro cyklistická kola. Stavba má být 

dokončena v srpnu 2022, náklady představují 143 milionů korun bez DPH. 

     

Hala bude navazovat na východním okraji na park Zemník. Je navržena tak, aby nebránila 

pěším projít nebo cyklistům projet po nové cyklostezce od sídliště a parku směrem 

k chotíkovskému polesí a Krkavci. 

 

Zastupitelé města Plzně schválili na jaře 2021 první změnu Územního plánu Plzeň. 

Důvodem změn v tomto důležitém koncepčním dokumentu, jenž nabyl účinnosti 1. října 

2016, byly především dosavadní zkušenosti i drobná zpřesnění. Jde například o oblast 

okolo Velkého Boleveckého rybníka s úpravou rozsahu ploch rekreace, v jeho blízkosti je 

to také rozšíření lokality sportovního areálu Na Prokopávce. Pozornost byla věnována 

i vymezení veřejných prostranství. Tyto úpravy vycházely z prověření zamýšlených 

konkrétních stavebních záměrů nebo ze zpracovaných územních studií. 

 

Město Plzeň nechalo kompletně přestavět a zrevitalizovat městský sportovní areál 

Prokopávka. Rekonstrukce sportovního areálu trvala 18 měsíců a zahrnovala úpravy tří 

navzájem spojených budov ubytovny a tělocvičné haly. V areálu vyrostlo nové umělé 

fotbalové hřiště, vznikla moderní restaurace, recepce i pokoje ubytovny, kanceláře, 

šatny, prostory pro wellness, sklady, společenská místnost a další. Návštěvníci budou 

moci využít i in-linovou dráhu, novou malou tělocvičnu či parkoviště. Celkem úpravy 

přišly na 206 milionů korun. V ubytovně došlo k rekonstrukci od prvního až po třetí 

podlaží.  

 
 

Obr. 1: Slavnostní otevření Prokopávky 

 

Proměnou prošlo i fotbalové hřiště. Nově má umělý travní koberec o rozměru hrací 

plochy 70x105 metrů. Vybaveno je čtyřmi střídačkami, světelnou tabulí zobrazující skóre 
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a časomíru a fotbalovými brankami, umělým osvětlením a ozvučením. Obyvatelé 

městského obvodu Plzeň 1 po rekonstrukci sportovního areálu Prokopávka dlouho volali 

a jejich přání byla vyslyšena.  

   

Nově také vyrostlo v areálu parkoviště pro 59 osobních automobilů, z toho sedm pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a jedno parkovací stání pro BUS včetně příjezdové 

asfaltové komunikace. Nechybí malé jednopodlažní tělocvičny pro tělovýchovu 

o zastavěné ploše 471 m2 , in - linové dráhy s asfaltovým povrchem šířky čtyři metry a 

délce 302 metrů, přístupové ocelové rampy pro pěší. Dále budou provedeny 

dokončovací sadové úpravy a dobudovány nové zpevněné plochy pro pěší kolem hřišť. 

Tato etapa není zatím finančně kryta rozpočtem města.  

 

Na území prvního městského obvodu se v roce 2021 díky iniciativě WiFi4EU rozšířila 

místa, kde se lidé mohou bezplatně připojit k wi-fi síti. Je to od té doby možné v parku U 

Bazénu na Lochotíně a v přilehlém Sportparku 1, v Krašovská Aktivity centru na Košutce, 

a to jak v budově, tak ve venkovních prostorách, kde se nachází velké parkourové hřiště, 

a dále v budově úřadu prvního městského obvodu v aleji Svobody. Všude tam byly 

nainstalovány nové wi-fi hotspoty.  

 

Bezdrátové připojení zlepšilo přístup k on-line službám, které zvyšují kvalitu života 

v místních komunitách. Řeč je například o elektronické veřejné správě (e-Government) 

či elektronickém zdravotnictví (e-Health). Ke kvalitnímu vysokorychlostnímu internetu 

by měl mít přístup co největší počet lidí, i proto je služba zdarma a bez diskriminačních 

podmínek. Připojení je bezpečné a využívá nejlepší dostupné vybavení. Na území 

prvního městského obvodu bylo dosud možné připojit se k wi-fi síti např. na konečné 

stanice MHD Krašovská, Košutka, Vinice a Bolevec a dále také v knihovně na Vinicích a 

ve Studentské ulici.  

 

 
 

Obr. 2: O letní sezóně v roce 2021 se mohli návštěvníci Košuteckého jezírka koupat 

bez obav. Skalní pískovcová stěna, ze které se odlomil blok a drolila se, byla zpevněná 

a tedy bezpečná. 
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Během letních prázdnin 2021 byl do provozu uveden prostor těsně sousedící s hlavním 

nádražím a autobusovým terminálem. Jeho název je dán historicky, podle hostince 

U města Hamburku, který byl otevřen v roce 1836. Z nevlídného prostoru u hlavního 

nádraží se stala reprezentativní vstupní brána do krajské metropole. Jsou zde z modulů 

postavené informační a turistické centrum, stánky s občerstvením, prostor na posezení 

a odpočinek. 

 

V areálu lidé také poprvé v Plzni najdou bezpečné cykloboxy ovládané pomocí aplikace, 

v nichž mohou uzamknout svá kola, a vypravit se třeba na prohlídku města nebo na 

zajímavé akce. O nich je bude informovat další novinka – velkoplošná obrazovka 

s přehledem kulturních, společenských či sportovních akcí umístěná na infocentru tak, 

aby ji mohli sledovat kolemjdoucí. 

 

Město Plzeň vyšel projekt úpravy veřejného prostoru o rozloze přes 3000 metrů 

čtverečních s názvem Paluba Hamburk na více než 25 milionů korun. S lokalitou má 

krajská metropole další plány. 

 

V roce 2021 pokračovala stavba nové retenční nádrže Vinice za téměř 130 milionů korun. 

Jde o klíčovou vodohospodářskou stavbu, která dokáže v budoucnu zadržovat a 

postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy 

s občasně přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu. 

  

Společně s výstavbou retenční nádrže Vinice pracovala Vodárna Plzeň také na 

rekonstrukci   roudenského kanalizačního sběrače. Jde o jeden z páteřních sběračů, na 

nějž je napojena kanalizace ze sídliště Vinice, území kolem Kotíkovské ulice a oblast 

kolem bývalé výpadovky na Karlovy Vary. Úsek roudenského sběrače je rekonstruován 

v délce 412 metrů mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká.  

 

V rámci stavby bude také přeložen stávající vodovodní řad včetně vodovodní přípojky. 

Rekonstrukce a posílení kapacity dnes přetíženého sběrače jsou nutné zejména pro 

budoucí zprovoznění severozápadního okruhu města a také pro nové rozvojové plochy 

na Sylvánu a Vinicích. Rekonstrukce sběrače vyjde na zhruba 93 milionů korun a měla by 

být hotová v březnu 2022. 

 

O padesát míst na celkových dvě stě byla v roce 2021 navýšena kapacita 91. mateřské 

školy v Jesenické ulici v Plzni-Bolevci. Během letních měsíců 2021 zde stavební firma 

pracovala na rekonstrukci pavilonu č. 3, v němž vznikly dvě zcela nové třídy. Prostory 

jsou náhradou za zrušené odloučené pracoviště 46. mateřské školy v Lidické ulici, jehož 

prostory byly již nevyhovující. 

 

V areálu školky v Jesenické ulici se proměnila také kuchyně a novou podobu získalo 

i sociální zařízení pro personál v jednotlivých pavilonech školky. Prostory pavilonu 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 9 

 

č. 3 byly původní z 80. let. Stavební firma zde provedla kompletní rekonstrukci 

zdravotních instalací a elektroinstalace, vyměnila podlahy a nový kabát dostaly také 

stěny. Vnitřek byl osazen novými dveřmi a kompletní proměnou prošlo i sociální zařízení. 

Náklady si vyžádaly investici za více než 14 milionů korun a hradil je první městský obvod. 

  

 
 

Obr. 3: Jedna z nových tříd 91. MŠ 

 

Na území prvního městského obvodu byly v roce 2021 postupně umístěny čtyři desítky 

nových laviček. Převážně šlo o náhradu za staré a již nevyhovující lavičky, které obvod 

nechal odstranit. Nové lavičky s kovovou konstrukcí a sedáky a opěrkami z tropického 

dřeva jsou nově u dětského hřiště v Komenského ulici, před domem v Majakovského 14 

a dále také u domů v Brněnské 15 a Strážnické 14 na Vinicích. Další pak přibyly např. do 

vnitrobloku v Tachovské 17 až 35, nedaleko školy v Hodonínské ulici, dále k domu 

s pečovatelskou službou v Západní ulici v Bolevci a do vnitrobloku u 7. MŠ v Kralovické 

ulici a na spoustu dalších míst. Investice vyšla na více než čtyři sta tisíc korun. 

 

 
 

Obr. 4: Rozárce se na lavičce líbí 
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Do dvou etap byla rozdělena obnova parku za obchodním centrem Plaza v samém centru 

Plzně. Práce na první etapě odstartovaly v pátek 3. prosince 2021 a měly by být 

dokončeny do poloviny srpna příštího roku. Během této doby je prostor pro veřejnost 

zcela uzavřen. První etapa zahrnuje stavbu centrální plochy s osvětlením, in - line stezky 

a procházkové cesty.  

 

Nejvýraznějším prvkem nového parku se má stát nová multifunkční zpevněná plocha 

nasvícená výrazným na míru vytvořeným osvětlením. Tato plocha bude formovat 

centrální prostor, který bude sloužit různorodým akcím, které se v parku budou konat. 

Během prací budou odstraněny zbytky bývalých staveb a cest, budou obnovena dvě 

současná dětská hřiště a v západním koutě přibude ještě jedno další. V návrhu se též 

počítá s propojením parku s řekou a přiblížením cesty pro pěší blíže k břehu. Přímo k řece 

pak bude možné sestoupit po schůdkách. V parku se rovněž objeví zapuštěná pikniková 

a grilovací sezení, zahradníci zde vysadí přes osm desítek nových stromů. 

 

Reálnější obrysy získával projekt výstavby nového kostela, který by měl v budoucnu 

vyrůst pravděpodobně v blízkosti Lochotínského pavilonku nedaleko sídliště Vinice.   

Projekt iniciovali už před časem františkáni, kteří mají zázemí v nízké budově mezi 

panelovými domy v Komenského ulici na Lochotíně. Věřící znají toto místo jako tzv. 

domeček. Původně navržený projekt z plzeňského ateliéru architekta Jana Soukupa však 

počítal s umístěním nového kostela kousek od Gery, tedy nedaleko stávající farnosti. To 

se však nezamlouvalo místním ani vedení obvodu.   

 

Revoluci v oblasti bytové politiky, ojedinělou v České republice, má za sebou Plzeň. Ta 

v posledních pěti letech připravila a zrealizovala téměř 30 velkých projektů, do nichž dala 

půl miliardy korun. Řada projektů vznikla v koordinaci se sociálními pracovníky a řeší 

bytovou nouzi mladých, hendikepovaných, seniorů, lidí ohrožených ztrátou bydlení, 

osob v krizi, samoživitelů a dalších. 

 

 

     5. Doprava 
 

Zastupitelé města Plzně v únoru 2021 schválili, že na úseku Americké třídy dlouhém 

zhruba 500 metrů bude povolen vjezd pouze vozům městské hromadné dopravy, 

cyklistům, taxi, vozidlům integrovaného záchranného systému, zásobování a místní 

obsluze. Cílem úpravy je dopravně zklidnit tuto významnou městskou obchodní třídu. 

Změna umožní zkvalitnit veřejný prostor, vysázet stromy, doplnit veřejnou zeleň a 

rozšířit chodníky. 
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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zahájil v březnu 2021 aktualizaci „Generelu 

dopravy v klidu a rozvoji systému parkování v městě Plzni“. Proto vedení MO Plzeň 1 

vyzvalo již začátkem roku 2021 občany obvodu, aby do konce února zaslali případné 

podněty.  

 

Po téměř čtvrt století přestaly na jaře 2021 v Plzni jezdit tramvaje typu LTM 10.08, známé 

pod názvem ASTRA. Rozsáhlou obměnu vozového parku zahájily Plzeňské městské 

dopravní podniky (PMDP) v roce 2019. V roce 2021 vypsaly výběrové řízení na dodávku 

velkokapacitních tramvají velikosti XXL. 

 

Po nucené pandemické pauze Odbor sociálních služeb spolu s Odborem registru vozidel 

a řidičů Magistrátu města Plzně a Školou smyku Plzeň, s. r. o., opět rozjel v roce 2021 

oblíbený projekt s názvem Prostě pořád řídím. Kurz je pro všechny účastníky – řidiče 60+ 

zdarma. Účastníci kurzu musí být zdravotně způsobilí, vlastnit řidičské oprávnění skupiny 

B, nesmí být pod vlivem alkoholu a ani jiné návykové látky, jejich vozidla musí být 

v řádném technickém stavu a splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích, 

které uvádí vyhláška č. 341/2014 Sb. Kurzy se uskutečnily v areálu DEPO 2015 (s vlastním 

vozem), v termínech 17. a 24. května 2021 a byly realizovány v souladu s platnými 

vládními opatřeními. 

 

V roce 2021 se na území MO Plzeň 1 budoval další úsek obchvatu města Plzně. Ve 

výstavbě byly nové úseky komunikací, které se postupně napojovaly na stávající 

komunikace. I z tohoto důvodu docházelo k uzavírkám:  

• Od 19. 2. do 16. 8. 2021 byly v ulicích Jesenická, Hořejší, U Jam, Nad Šídlovákem, 

částečné uzavírky vozovek a úplné uzavírky chodníků, z důvodu stavebních prací 

(inženýrské sítě, pokládka kabelu NN). 

• Na Roudné proběhla do 30.4. 2021 úplná uzavírka vozovky, v prostoru křižovatky 

s ulicí Jateční, a to v obou směrech (do a z centra města), z důvodu stavebních 

prací – výstavba nové okružní křižovatky, napojení obchvatu Plzně. 

• Od 22. 3. do 30. 9. 2021 byla kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace částečně 

uzavřena Luční, v úseku od křižovatky s ul. Bělohorská až ke vjezdu do 

tréninkového areálu FC Viktoria Plzeň.  

• Od 29. 3. do 31. 10. 2021 byly v ulicích Jesenická, Hořejší, U Jam, Nad Šídlovákem, 

Kaznějovská, Nýřanská, částečné uzavírky vozovek z důvodu rozsáhlé 

rekonstrukce plynovodu.  

• V ulici Břeclavská proběhla od 1. 4. do 31. 8. 2021 úplná uzavírka vozovky a 

chodníků, a to v úseku od křižovatky s ul. Brněnská až za objekt Břeclavská č. 12, 

z důvodu stavebních prací (oprava kolektorů).  

• Na Karlovarské třídě došlo od 7. 4. do 31. 7. 2021 k úplné uzavírce vozovky 

v úseku mezi křižovatkou s ul. Kotíkovská a křižovatkou s ul. Studentská, z důvodu 
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výstavby nové okružní křižovatky (akce Městský okruh, úsek Křimická, 

Karlovarská, v Plzni).  

• Na Roudné byla od 7. 4. do 23. 4. 2021 částečně uzavřena vozovka v úseku od 

objektu č. o. 162 směrem k Jateční ul., až ke vjezdu k areálu střelnice, z důvodu 

stavebních prací spočívajících v opravě povrchu vozovky.  

• Do 1. 5. 2021 trvala úplná uzavírka vozovky v úseku před objekty Nýřanská 

č.  12– 22, Nýřanská č. 36–46, z důvodu stavebních prací spočívajících v obnově 

kanalizace.  

• U Velkého rybníka byla v termínu: od 1. 3. do 30. 4. 2021 úplná uzavírka vozovky 

v úseku od křižovatky s ul. K Prokopávce až k železničnímu viaduktu, směr 

Doubravka, z důvodu napojení nové komunikace, v rámci výstavby obchvatu 

Plzně. 

• Od 1. 4. do 10. 7. 2021 došlo k částečné uzavírce vozovek v ulicích Janáčkova, 

Otakara Březiny z důvodu rekonstrukce plynovodu. V termínu od 1. 4. do 

31.  8. 2021 proběhla v Toužimské ulici úplná uzavírka vozovky mezi objekty 

č.  11  a č. 13, včetně uzavírky celoplošného parkoviště za uvedenými objekty, 

z  důvodu stavebních prací (výstavba vodovodu, kanalizace, horkovodu, pokládka 

kabelů VN a NN). Šlo o připojení těchto sítí na nově budovanou sportovní halu.  

• U Velkého rybníka byla od 6. 4. do 17. 5. 2021 úplná uzavírka vozovky a chodníků 

v úseku od křižovatky s ul. Plaská a Lidická až ke vjezdu k objektu Plaská 14 

(prodejna vozidel), z důvodu napojení nové komunikace. 

• V termínu od 19. 4. do 31. 10. 2021 byla kvůli rozsáhlé rekonstrukci plynovodu 

částečná uzavírka vozovek a úplná uzavírka chodníků v ulicích Kralovická, 

Rabštejnská a Žlutická, částečné uzavírky vozovek a úplné uzavírky chodníků, 

z důvodu stavebních prací – rozsáhlá rekonstrukce plynovodu.  

• Od 3. 5. do 31. 10. 2021 proběhla kvůli rozsáhlé rekonstrukci plynovodu úplná 

uzavírka chodníků a částečná uzavírka vozovek v ulicích Manětínská, Gerská, 

U Jam, Rabštejnská. 

 

Obr. 5: Opravy se dočkala i silnice z Bílé Hory do Zruče 
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Od 1. 4. 2021 došlo k úplnému zprovoznění hlavní trasy mezi Plzní a Třemošnou. Řidiči 

od toho dne mohou bez větších komplikací jezdit po novém čtyřproudém úseku silnice 

I/27 a provoz v tomto úseku je plynulejší a hlavně bezpečnější. Následovaly práce na 

dokončení lávky pro pěší a cyklisty a zároveň se dokončovala obslužná komunikace mezi 

Třemošenským a Kamenným rybníkem.  

 

V květnu 2021 byla zprovozněna část stavby východního okruhu Plzně. Díky tomu se 

odlehčilo přetížené Karlovarské třídě i ulici U Velkého rybníka. Otevřený úsek nového 

městského okruhu začínal na křižovatce Plaská a Studentská u Fordu Hornát a končil pod 

Bílou Horou u okružní křižovatky pod železničním mostem trati na Žatec. Úsek byl dlouhý 

zhruba 1,8 kilometru a navazovalo na něj několik stovek metrů místních komunikací, 

které ho propojují se stávající silniční sítí. Stavba byla kompletně hotova v září 2021, kdy 

byl dokončen celý paprsek okružní křižovatky pod Bílou Horou. Během léta byly také 

dokončeny terénní úpravy. 

 

V květnu 2021 začala rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy 

plzeňského hlavního nádraží. Trvat má 805 dní a stát bude cca 668 milionů korun bez 

DPH. Tato rekonstrukce navazuje na modernizaci nástupišť a dalších částí stanice, která 

proběhla v minulých letech. Hlavním předmětem prací je celková rekonstrukce 

památkově chráněné výpravní budovy z roku 1908. Zahrnuje především opravu 

střešního a obvodového pláště a úpravy vnitřních prostor v přízemí a patře odbavovací 

haly pro zlepšení služeb pro cestující.   

 

Zcela se přestaví horní hala, která bude sloužit jako otevřený prostor čekárny v podobě 

obchodní pasáže s komerčními jednotkami po obou stranách. Snadnější překonání 

výškového rozdílu mezi hlavní a horní halou zajistí eskalátory a výtahy. Samozřejmostí 

bude přestavba veřejných toalet a bezbariérový přístup na ně. Hlavní hala bude mít nové 

komplexní osvětlení a kamery s přímým dohledem. Součástí orientačního a 

informačního systému budou hlasové majáčky pro nevidomé a indukční smyčky pro 

sluchově postižené.  

 

Od 17. 5. 2021 bylo otevřeno pro veřejnost dětské dopravní hřiště v areálu 1. základní 

školy v Plzni. Provoz a výuku zde pro městský obvod Plzeň 1 zajišťuje Středisko volného 

času Radovánek. Dětské dopravní hřiště modeluje silniční provoz v obci a jízdu mimo 

obec (světelná křižovatka, přechody pro chodce, parkoviště, zastávka autobusu, kruhový 

objezd, čtyřproudá ulice apod.) Děti se zde naučí základy jízdy v běžném provozu, chůzi 

po chodnících, přecházení ulic a mnoho dalších potřebných dovedností souvisejících 

s bezpečností silničního provozu. 
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Obr.6: Na dopravním hřišti je živo 

 

Bezpečně přecházet od Kamenného rybníka směrem k arboretu Sofronka a k Seneckému 

rybníku mohli chodci i cyklisté od druhé poloviny června. Ještě před letními prázdninami 

byla veřejnosti otevřena nová lávka přes čtyřproudou silnici 1/27, vedoucí z Plzně na 

Třemošnou, i přes železniční trať do Žatce. Frekventovaná silnice a železnice totiž 

protínají severní část Plzně a oddělují tak hustě obydlené části Lochotín a Bolevec a 

oblíbené rekreační místo Plzeňanů, jímž je soustava boleveckých rybníků. Díky lávce se 

budou moci chodci a cyklisté v této části Plzně bezpečně pohybovat.  

 

Lávka je dlouhá 130 metrů, široká je tři metry a zajišťuje tak dostatek místa pro pohyb 

chodců i cyklistů. Spolu s ní bylo vybudováno i veřejné osvětlení podél cesty, která 

k lávce vede od zastávky železnice Plzeň – Bolevec. Stavbu realizovalo město Plzeň, 

náklady se vyšplhaly na 27 milionů korun. Na přelomu května a června se na lávce 

uskutečnily zatěžkávací zkoušky. 

 

 
 

Obr. 7: Nová lávka  
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Klidnější a bezpečnější je od září 2021 oblast staré Košutky. Výrazně se zde omezil pohyb 

nákladních vozidel nad 3,5 tuny. S nápadem na zklidnění dopravy v této části Plzně přišlo 

vedení prvního městského obvodu, a to na základě podnětů místních obyvatel. Těm 

vadilo, že nákladní auta si kolem jejich domů zkracovala cestu, aby se vyhnula vytížené 

křižovatce Gerská x Studentská.  

 

Nákladní vozy nemohou od té doby projíždět Karlovarskou třídou, a to od křižovatky 

s Gerskou ulicí, kde se nachází supermarket Lidl. Další zákazové značky přibyly i o něco 

níže. Nákladní auta neodbočí z Karlovarské ani do ulice Pod Košutkou. Na starou Košutku 

se pak nedostanou ani Kotíkovskou ulicí, kde zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny platí 

již delší dobu. 

 

V týdnu od 13. do 19. září 2021 se obyvatelé města mohli seznámit s projektem 

dvoukolejové tramvajové trati na Vinice. Přiblížila jim ho venkovní výstava, která byla 

v tomto termínu k vidění na Vinicích. Na webových stránkách www.trojkounavinice.cz 

se pak zájemci mohli dozvědět více podrobností i o připravovaných doprovodných 

akcích. Budoucí tramvajová linka číslo 3 přinese zvýšení přepravní kapacity, zlepšení 

komfortu cestování a zrychlení dopravního spojení Vinic s centrální částí města. Díky 

jízdě po samostatném tramvajovém pásu se cestující vyhnou zácpám a možným 

zpožděním. Vinice se tak stanou místem na dobré adrese. 

 

 
 

Obr.8: Starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová si prohlíží plány nové tramvajové tratě 

 

Na tramvajové trati v Plaské ulici byl v pátek 19. listopadu 2021 obnoven běžný provoz 

linky číslo 1 ze Slovan do Bolevce. První etapa náročné rekonstrukce tak skončila, na jaře 

2022 by stavba měla být završena položením zeleného zákrytu kolejiště. Tramvajová trať 

od manipulační konečné v Mozartově ulici do Bolevce byla otevřena 25. května 1990.  
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Během tříměsíční výluky byly vyměněny více než 30 let staré kolejnice i jejich uložení za 

nové. Na novou tramvajovou trať byly použity nově bezžlábkové železniční kolejnice, 

které jsou díky pružnému uložení tišší při provozu. Staré dřevěné pražce nahradily nové 

z předpjatého železobetonu, které umožňují položení zeleného pásu. 

 

 
 

Obr. 9: Nové kolejiště 

 

 

 
 

Obr. 10: Na obnovené trati vyjela i zbrusu nová tramvaj 40T 
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Obyvatelé Bílé Hory mohou od 12. prosince 2021 cestovat ze zastávky U Kondrů do 

centra města také modrými příměstskými autobusy, které spadají pod Integrovanou 

dopravu Plzeňského kraje. Platí jim přitom stejná časová předplacená jízdenka zóny 

001 na Plzeňské kartě, s níž dosud jezdili linkou městské hromadné dopravy č. 20.  

  

  
    6. Životní prostředí  
 
Vzhledem k povětrnostním podmínkám, teplotám pod bodem mrazu a opakovanému 

spadu sněhu byla v období od 7. 1. do 8. 1. 2021, od 12. 1. do 16. 1. 2021 a následně od 

26. 1. do 28. 1. 2021 na území městského obvodu Plzeň 1 prováděna zimní údržba 

chodníků a vozovek. V rámci těchto prací smluvní firmy odstraňovaly závady ve 

schůdnosti a sjízdnosti komunikací, které má ÚMO Plzeň 1 ve své správě. V první řadě 

byl odstraňován napadaný sníh za pomoci pluhů umístěných na vozidlech jednotlivých 

firem. Odstranění zmrazků a náledí bylo nutné provádět za pomoci posypu chemickými 

prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že na některých místech nebyl posyp dostatečně 

účinný, musely být úklidy opakovány. Odklízení sněhu či náledí je uskutečňováno na 

základě výzvy štábu zimní údržby MO Plzeň 1. Nejpozději do 48 hodin od této výzvy musí 

být zásah na celém území obvodu dokončen. 

 

Od března 2021 byly na území prvního plzeňského městského obvodu opětovně 

přistavovány kontejnery pro bioodpad. Velkoobjemové kontejnery byly přistavovány 

v určený den na vybraná místa od 10.00 do 18.00 hod., v měsících červen až září 

v prodlouženém čase od 10.00 do 20.00 hod., a poté znovu od 10.00 do 18.00 hod. až 

do konce listopadu 2021.   

Hnědé nádoby na kontejnerových stáních nejsou určeny pro odkládání odpadu ze 

zahrad. Do hnědých nádob prioritně patří slupky a zbytky od ovoce a zeleniny, kávová 

sedlina, čajové sáčky, zbytky jídla (kromě masa a kostí), skořápky od vajec, popel ze 

dřeva (ale ne z uhlí) apod. Důležité je, aby občané do těchto hnědých nádob nevkládali 

bioodpad v plastových sáčcích. V případě, že je do těchto nádob odložen čistý bioodpad 

bez příměsí jiných druhů odpadu, je možné ho dále využívat.  

Městský obvod Plzeň 1 se rozhodl v roce 2021 zlepšit zadržování vody v krajině, 

tentokrát v lokalitě Prameny na Roudné, a to vytvořením nové zemní tůně, která má 

nepravidelný tvar a byla provedena zahloubením do terénu a navazuje na stávající vodní 

plochu. Zátopa tůně je ponechána bez úpravy pro samovolný růst mokřadní vegetace. 

Vodní plocha bude činit cca 80 m2 o hloubce max. 0,6 m.  

Tato lokalita je oblíbeným místem k setkávání nejen roudenských občanů, ale i těch, 

kteří ocení pobyt venku zpříjemněný vzrostlými stromy a vodní plochou. K Pramenům již 

na jaře letošního roku nechal městský obvod umístit betonové posezení s imitací dřeva.   



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 18 

 

Město Plzeň se dlouhodobě zabývá problematikou klimatických změn a jejich působení 

na městskou aglomeraci. Výsledkem jsou například již realizované zelené střechy, 

propustná parkoviště a zelené fasády. V roce 2021 představilo obyvatelům takzvanou 

modrozelenou infrastrukturu, která má za úkol věnovat zvýšenou péči jak hospodaření 

s dešťovou vodou, tak zeleni ve městě ve všech jejích podobách. Tyto pojmy a následná 

řešení přiblížila výstava s názvem Voda spojuje…, která ukázala konkrétní projekty, jež 

jsou primárně zaměřeny na Plzeňský kraj, ale i jiná města v České republice.  

 

Obr.11: Zelená střecha na čekárně na výpadovce na Žatec 

Výstava byla putovní, aby ji mělo možnost navštívit co nejvíce zájemců. Prostranství před 

Komerční bankou na Anglickém nábřeží hostilo tuto výstavu od 1. května. Poté se 

přesunula na Jiráskovo náměstí, kde setrvala přibližně do poloviny září. Odtud následně 

putovala na městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 4, kde byla ke zhlédnutí v průběhu října a 

listopadu 2021. 

V první polovině roku 2021 bylo rozhodnuto, že Velký Bolevecký rybník, v němž kvůli 

suchu minulých let znatelně ubylo vody, bude doplňován z Berounky. Úprava říční vody 

na požadované parametry se uskuteční v nově vybudované úpravně ve stávajícím areálu 

čistírny odpadních vod v Jateční ulici. Poté se odtud do rybníka přečerpá. 

Pokles hladiny rybníka je vykazován od mimořádně suchého roku 2017. Tehdy došlo 

k jejímu snížení asi o 50 centimetrů, v roce 2019 byl zaznamenán pokles o 90 centimetrů. 

V listopadu 2020 byla hladina rybníka již asi 1,35 metru pod dlouhodobým normálem. 

V rybníku ubylo celkem 600 tisíc metrů krychlových vody. Stav vody ve Velkém 

Boleveckém rybníku je však také ovlivněn stavem podzemních vod v jeho okolí a na ty 

má vliv i výstavba v této části Plzně, dešťová voda je totiž odváděna kanalizací a 

nevsakuje se tak do půdy. 
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Říční vodu bude čistit nově vybudovaná úpravna v areálu Čističky odpadních vod 

v Jateční ulici. Město obdrželo předběžný příslib správce tohoto vodního toku, tedy 

Povodí Vltavy na odebírání vody z Berounky v množství do 20 litrů za sekundu, ovšem 

s výjimkou nízkých vodních stavů. Při tomto množství by se mohla hladina rybníka za 

měsíc zvednout o 11 cm. Do konce října 2021 měla být zpracována projektová 

dokumentace. Pokud vše půjde podle plánu, rybník by se mohl začít doplňovat vodou 

z Berounky v druhé polovině roku 2022. Investice do tohoto projektu představovala dle 

odhadu z roku 2021 zhruba 30 milionů korun. 

Před zahájením letní sezony 2021 zajistila Správa veřejného statku města Plzně 

odstranění porostů rákosu a orobince z břehů i dna Velkého Boleveckého rybníka.  Rákos 

pracovníci odborné firmy kosili ručně, orobinec sklízeli odbagrováním povrchové vrstvy 

jemného bahna i s oddenky a kořeny rostlin, a to v okolí rybníka i u vstupů do vody. Tyto 

rostliny mají obrovskou regenerační schopnost, není tedy nutné se obávat, že by mohlo 

dojít k úplnému zničení porostů.  

Pokles hladiny rybníka v období od roku 2015 podpořil přirozenou expanzi rákosu a 

orobince na další volné plochy dna. Jejich porosty je třeba pravidelně regulovat, protože 

v nich nacházejí vhodné životní podmínky vodní plži, zejména plovatky, které jsou velmi 

rizikovými mezihostiteli ptačích motolic. Ty mohou u lidí způsobit cerkáriovou 

dermatitidu, což je alergické kožní onemocnění vyvolané průnikem larev ptačích motolic 

do kůže hostitele.  

Na území MO Plzeň 1 se nacházejí dva podchody, jeden u Lochotínského pavilonu a 

druhý v Bolevecké ulici u čerpací stanice SHELL. ÚMO Plzeň 1 zajišťuje celoroční 

pravidelný úklid těchto podchodů pracovníky veřejně prospěšných prací (zametání a 

úklid nepořádku) a dále od jara do podzimu úklid tzv. mokrou metodou, který spočívá 

v mytí tlakovou vodou.  

V roce 2021 byl vzhledem ke covidovým opatřením opět doplněn o použití dezinfekčního 

bezoplachového prostředku pro desinfekci všech ošetřovaných ploch a předmětů. 

 

Obr. 12: Úklid jednoho z podchodů 
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I roce 2021 pokračoval Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve výsadbě dřevin na území 

obvodu. V květnu 2021 byly vysazeny stromy, keřové porosty a trvalky, a to nejen na 

místa uhynulých nebo pokácených dřevin, ale i na další místa v rámci tzv. revitalizace 

zeleně. Při vyhledávání míst k novým výsadbám je důležité řešit jak stávající inženýrské 

sítě a jejich ochranná pásma, tak i vhodnost začlenění výsadeb do stávající krajiny, tak, 

aby plnily funkční celek se stávajícími výsadbami.  

Nové výsadby jírovce, dřezovce, dubů červených, kaštanů a okrasných třešní zkrášlily 

prostředí v lokalitách Hodonínská u školy, záliv nad Atomem, Kotíkovská, Nad Řekou, 

U Jam a v Brněnské ulici. Dále byly doplněny keřové porosty v Kralovické ulici, nad 

Atomem, Pod Záhorskem, v ul. El. Krásnohorské, Na Roudné a ve Studentské pod Edekou 

o  105 keřů. Převážně se jednalo o zlatice, ptačí zob a bobkovišně.  

V rámci studie Louka za školou byly v Hodonínské ulici vysazeny 3 kusy jasanu 

úzkolistého. V ulici Okounová u zastávky MHD bylo vysazeno 32 kusů bobkovišně. V aleji 

Svobody 56 před administrativní budovou bylo nově osazeno 136 kusů keřů, ve 

vnitrobloku Kaznějovská x Studentská bylo vysazeno 20 kusů okrasných třešní, 1 dub 

zimní a 4 sazenice dubu červeného.  

Ve vnitrobloku Žlutická za školkou bylo vysazeno 25 kusů stromů a 16 kusů keřů. Tady 

bylo navrženo tzv. arboretum, a výsadbu proto vytvořil pestrý výběr stromů a keřů 

převážně původem z domácích dřevin. 36 šeříků v roce 2021 obklopilo pamětní strom 

v aleji Svobody. V okolí pomníku Lidice varují! v parku U Bazénu bylo vysazeno 43 kusů 

trvalek jako výměna za stávající záhon růží.  

 

Obr. 13: MO Plzeň 1 se výsadbě stromů věnuje neustále, zapojili se i představitelé 

obvodu 
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I v čase protiepidemických opatření se na jaře 2021 první plzeňský obvod připojil 

k celorepublikové akci Ukliďme Česko, pořádané českou skupinou světové 

dobrovolnické organizace Trash Hero. Tentokrát se jeho účastníci zaměřili na náplavku 

řeky Mže na Roudné, kde  bohužel bylo větší množství odpadu. 20 dobrovolníků (a 2 

pejsci) nasbírali celkem 522 kg odpadu (směsný odpad – 348 kg, plasty – 81 kg, sklo – 71 

kg, plech a kov – 14 kg, elektro – 8 kg). Co nepotěšilo, bylo větší množství injekčních 

stříkaček, všechny byly předány městské policii.  Plzeňskou buňku Trash Hero tvoří 

Katka, Martin, Katka, Erika a Jirka.  

15. 4. 2021 byly pracovníkem Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 

odebrány vzorky vody z přístupných pramenů v lokalitě ulic Pramenní – Na Hrádku (pod 

fakultní nemocnicí) a jeden vzorek ze studánky v údolí Petrovka. Rozborem odebraných 

vzorků bylo Zdravotním ústavem, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Plzeň 

zjištěno, že voda ze všech studánek nevyhovuje hygienickým požadavkům pro pitnou 

vodu dle platné normy, a to ani po tepelné úpravě. Podrobné protokoly o celkovém 

výsledku rozborů všech vzorků vody jsou k dispozici na Odboru životního prostředí 

ÚMO Plzeň 1. 

 

Obr 14: Voda ve studánce bohužel není pitná 

V květnu 2021 proběhla na území MO Plzeň 1 každoroční pravidelná údržba celkem 

59 dětských pískovišť. Jedná se jak o pískoviště, která jsou součástí dětských hřišť, tak 

i o pískoviště samostatně umístěná v travnatých plochách. Tato údržba spočívá ve 

výměně písku za písek červený nebo bílý (dle stávající barvy písku v pískovišti, vždy 

v tloušťce vrstvy písku min. 30 cm), vhodného typu a složení s kombinací dezinfekčního 

zásahu.  
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I proto, aby zachovali původní květenu, tak již osmou sezonu v řadě sekali profesionální 

sekáči František Baloun a František Smolík na začátku června 2021 trávník v Komenského 

a Kralovické ulici kosou. Pod jejich odborným dohledem se pak do práce dali i místní 

obyvatelé, kteří si tradiční způsob úpravy trávníku chtěli vyzkoušet. A připraveni byli 

výborně, přinesli si totiž i vlastní kosu. Květnaté louky, které jsou trendem posledních 

let, se daří i v sídlištní zástavbě zachovat právě i díky ručnímu sekání. Trávníky se ručně 

sekají dvakrát do roka. Další seč, které se opět mohli zúčastnit i dobrovolníci, se 

uskutečnila na podzim.   

Další formou zlepšování životního prostředí je tzv. mozaiková seč, kterou první plzeňský 

obvod zvolil na travnatých plochách i v roce 2021. Je šetrnější ke včelám, motýlům 

i  květomilným broukům, pomáhá zadržování vody v krajině a zajišťuje větší biodiverzitu. 

Pro mozaikovou seč jsou typické ostrovy s vysokou trávou vedle vysekaných ploch. 

Správci zeleně trávník sečou zhruba dva metry od chodníku a v ploše pak vytvoří ještě 

průšlapy pro chodce a pejskaře. Zbytek už ponechají na přírodě.  

 

Obr. 15: Kvetoucí louky rozzáří sídliště 

Mozaikově se sekalo na Košutce, Lochotíně, Vinicích a v Bolevci, a to v období od 

8. června do 29. června 2021. Loňský pilotní projekt veřejnost hodnotila velice pozitivně, 

i proto bylo v roce 2021 vytipováno ještě více ploch, které byly sečeny právě tímto 

způsobem. Vysoká tráva zadržuje více vláhy, a přirozeně tak ochlazuje okolní prostředí, 

a navíc kvetoucí trávníky na sídlišti vypadají opravdu krásně.  

Poslední srpnovou neděli 2021 zorganizovali členové plzeňské buňky celosvětové 

dobrovolnické organizace Tresh Hero sběr odpadu na Vinicích, konkrétně v lesoparku za 

zastávkou autobusu Amfiteátr ve směru na Vinice. Spolu s 14 dobrovolníky nasbírali 

rekordních 1262 kilogramů odpadu. Protože na tomto místě dříve přebývali bezdomovci, 

převažoval textil a matrace, PET lahve, plechy, mříže, koberce a různé plasty, kusy 

nábytku, nechyběl ani rozbitý nákupní vozík.  Lokalitu se bohužel nepodařilo uklidit 
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celou, a tak se krátce po akci zrodila myšlenka vydat se na Vinice znovu, a to 19. září 

2021. Mottem dobrovolníků je Trash Hero, což je v překladu odpadkový hrdina. 

 

Obr. 16: V čem dokáží lidé žít… 

18. září 2021 uklízeli i skauti z plzeňského 27. oddílu Jižní kříž při dobrovolnickém úklidu, 

který se uskutečnil 18. září v aleji Kilometrovka v rámci akce Ukliďme Česko. Dohromady 

nasbírali 227 kilogramů odpadu. Kromě různých sáčků, PET lahví, plechovek apod. skauti 

na Kilometrovce našli i starou sekačku na trávu, cestovní kufr, dva grily, plastovou 

motorku, kanystr s přepálenou naftou, prut na ryby a nechyběla ani jedna pneumatika.  

Nové lavičky ze směsi betonu a recyklované stavební a demoliční suti a sedákem 

z recyklovaného plastu otestoval v roce 2021 na svém území první městský obvod. 

Lavičky by měly mít delší životnost než ty obyčejné a svému okolí by zároveň měly sloužit 

jako zajímavý prvek. 

 

Obr. 17: Netradiční lavičky 

Žáci 7. základní školy v Brněnské ulici na Vinicích oslavili 24. 11. 2021 třicáté výročí školy 

na prostranství před školou zasazením mladého jasanu.  Žáci zde poprvé usedli do lavic 
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1. září 1991. Otevřený byl jeden učební pavilon, kde se nacházelo deset tříd, které 

navštěvovalo dohromady 214 dětí. Dnes má škola 26 tříd včetně tzv. nulté třídy a chodí 

do ní celkem 558 dětí. Ke škole patří i mateřinka. 

 

     7. Sociální oblast 
 
Výročí: 

1.1.2021 ve 13.36 se narodil ve FN Plzeň první občánek nového roku prvního plzeňského 

obvodu. Adámek Potužák vážil 3 680 g a měřil 52 cm.  Pro maminku Magdu 

Rollingerovou a tatínka Daniela Potužáka byl chlapeček prvním přírůstkem do rodiny. Ve 

středu 27. 1. 2021 rodiče s miminkem slavnostně přijaly paní starostka Helena Řežábová 

a místostarostka Ilona Jehličková. Rodičům předaly finanční dar ve výši 5 000,- Kč 

v podobě poukázek na nákup zboží pro malého občánka. Vzhledem k protiepidemickým 

opatřením proběhlo milé setkání venku před budovou úřadu. 

 

Obr.18: První občánek prvního plzeňského obvodu v roce 2021 

19. 4. 2021 oslavil pan Jaroslav Bratrych krásné životní jubileum – 100 let. Jaroslav 

Bratrych je rodák z Plzně. Vyučil se soustružníkem pro Škodovy závody v Plzni a za druhé 

světové války byl tři a půl roku totálně nasazen na území tehdejšího nacistického 

Německa. Po válce vystudoval Strojní průmyslovou školu v Plzni a celoživotně pak 

působil jako projektant ve strojírenském podniku Škoda Plzeň. Rád rybařil, zahradničil a 

pracoval se dřevem. V roce 1952 se pan Jaroslav oženil, s manželkou Hedvikou vychovali 

dva syny, Jaroslava a Petra a společně se těší ze své vnučky Kateřiny, vnuka Petra a dvou 

pravnuků Davídka a Edíka.    

Diamantovou svatbu oslavili v červenci 2021 manželé Mrázovi z Plzně-Lochotína. Své 

ano si znovu řekli po šedesáti letech, kdy vykročili na společnou cestu životem. Na 
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12. července 1961 vzpomínali Jarolím (82) a Marie (80), rozená Královská, kteří vychovali 

dceru Jaroslavu, mají vnuka Martina a dnes už i pravnuka Matěje. Jarolím Mráz působil 

jako úředník ve Škodovce, Marie Mrázová pracovala v obchodě a poté u Českých drah. 

Manželé Mrázovi jsou stále velice aktivní, jejich velkým společným koníčkem je turistika.  

 

Obr. 19: Diamantová svatba není každý den 

Neuvěřitelných sto jedna let oslavila 21. října 2021 Vlasta Strejcová z Plzně. Stále oplývá 

optimismem, rozdává úsměvy a těší se z každého dne. 

 

Obr. 20: Řekli byste, že je Vlastě Strejcové 101 let?  
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Dagmar a Slavomír Rohánkovi oslavili v sobotu 27. listopadu 2021 kamennou svatbu, 

tedy 65 let společného manželského žití. Své ano si znovu řekli v obřadní síni na Úřadu 

městského obvodu Plzeň 1.  

 

Obr. 21: Při kamenné svatbě musí být přípitek 

V roce 2021 se podařilo naplnit dlouhodobý záměr městského obvodu Plzeň 1 rozšířit 

služby občanům a návštěvníkům úřadu. Na budově v prostorách vestibulu recepce úřadu 

byl umístěn automatický bankovní terminál (bankomat) společnosti Fio banka, a.s., 

jehož prostřednictvím mohou držitelé platebních karet provádět výběry peněžní 

hotovosti a využívat další služby spojené s užíváním platební karty. 

Vyřízení úředních záležitostí je nyní pro Plzeňany ještě snazší, a to díky nové verzi 

Elektronického portálu občana (EPO) https://epo.plzen.eu. Lidé na něm ve srozumitelné 

formě naleznou informace, jež potřebují při komunikaci s úřadem. Je zde zjednodušený 

popis dvou stovek životních situací, v nichž se lidé mohou ocitnout a potřebují je s úřady 

řešit. V nejbližší době dojde také k rozšíření možnosti ověření prostřednictvím bankovní 

identity. Tím se výrazně zvýší počet lidí, kteří skrze EPO získají přístup k elektronickému 

podání a dostanou možnost vyřídit podstatou část formalit z pohodlí domova. 

Od 1. 1. 2021 došlo v Plzni ke změně vyhlášky o místním poplatku ze psů.  Nejdůležitější 

změny ve vyhlášce:  

Poplatek ze psů se od roku 2021 platí ze psů starších tří měsíců, poplatek platí i cizinci, 

osoby starší 65 let a poživatelé důchodu zaplatí za prvního psa 200,- Kč a za druhého a 

každého dalšího psa 300,- Kč za rok, upravuje se osvobození zdravotně postižených osob 

podle zákona o místních poplatcích ve smyslu nahrazení pojmu osoba bezmocná 

pojmem „osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 

zákona upravující sociální služby“, tj. osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.  

 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 27 

 

Dochází k osvobození od poplatků u psů sloužících složkám Integrovaného záchranného 

systému, kteří jsou využíváni k záchranným a likvidačním pracím. Případný držitel 

takového psa by měl prokázat jeho výcvik nebo užívání podobně jako osvobození psa 

prokazují myslivci. Na psy umístěné v útulku se poplatek ze psů vůbec nevztahuje.  

  

V době únorových mrazů v roce 2021 spustila Plzeň v jedné z nyní nevyužívaných hal 

areálu DEPO2015 nízkoprahové evakuační krizové středisko pro lidi bez domova. Pomoc 

v něm našlo více než sedm desítek osob. Lidé bez domova tak mohli mrazivé dny přečkat 

bez újmy na zdraví. Provoz střediska společně s městem zajistily neziskové organizace: 

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, Ponton, Člověk v tísni a Ulice. Pomáhali i studenti vyšší 

odborné školy se zaměřením na oblast sociální a bezpečnostně-právní. 

Město Plzeň investovalo více než 25 milionů korun do rekonstrukce spojovacích chodeb 

v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček a do přístavby skladu a 

multifunkční místnosti. Díky tomu mají od roku 2021 klienti domova i jeho personál 

snazší pohyb mezi jednotlivými objekty i vhodné místo ke společnému setkávání. 

Zařízení se skládá z pěti pavilonů a personál musí denně zajistit pohyb klientů mezi nimi, 

neboť v jednotlivých objektech se nachází například škola, rehabilitace, terapeutické 

dílny a podobně. Spojovací krčky nebyly vytápěné, zatékalo do nich, a navíc je mezi 

jednotlivými pavilony výškový rozdíl. To vše je díky rozsáhlé rekonstrukci odstraněno a 

klienti domova i personál mají při pohybu mezi jednotlivými objekty větší komfort. 

Nový multifunkční sál se může využívat pro divadelní představení nebo koncerty, ke 

cvičení uživatelů nebo školení našich zaměstnanců. Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Nováček je součástí Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, jenž je 

městskou příspěvkovou organizací.  

V Nováčku pečují o osoby ve věku 3 až 35 let se středním, těžkým a hlubokým mentálním 

postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami. Celková 

kapacita lůžek je 44. Posláním domova je poskytování pobytových sociálních služeb 

klientům a podpora naplňování jejich individuálních potřeb, osobních cílů a práv, 

rozvíjení osobnosti, seberealizace a soběstačnosti.  

V březnu 2021 město Plzeň také dokončilo budování bytů v Prostřední 48 na Nové 

Hospodě, kde za investici ve výši 43,6 milionu korun vzniklo 20 bytů pro seniory a byly 

také upraveny vnitřní i vnější prostory celé budovy, kde již bylo 69 bytů zvláštního určení 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na této adrese má své zázemí také 

pobočka Dobrovolnického a mezigeneračního centra TOTEM, z. s., (které má ústředí 

v Kaznějovské ulici). Město tam každý pátek organizuje sociální poradenství. 

Plzeň a organizace Ledovec, z. s., uzavřely v roce 2021 partnerskou smlouvu. Město se 

v ní zavazuje poskytnout neziskové organizaci Ledovec deset nájemních bytů, aby mohla 

realizovat projekt Housing First (Bydlení především) pro lidi s vážným duševním 
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onemocněním. Primárním cílem programu je pro jeho uživatele zajistit standardní 

bydlení a dlouhodobě ho udržet. 

Plzeň na jaře 2021 uvolnila 24,35 milionu korun z Fondu rezerv a rozvoje města Plzně na 

zajištění dopadů v souvislosti s koronavirovou krizí. Podpora je například určena na 

podporu sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plzně, 

nájemce městských nebytových prostor, provozovatele ubytovacích zařízení, klienty 

úřadů, městských příspěvkových organizací, sociálních služeb i zařízení péče o seniory a 

strážníky městské policie (na nákup ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků).   

Od 30.1. do 13. 6. 2021 proběhlo i v Plzni šetření o životních podmínkách 

v domácnostech, která má poskytnout srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci 

obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty 

na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Terénní pracovníci, kteří 

vybrané domácnosti navštěvovali, se prokazovali průkazem tazatele a zároveň průkazem 

zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování byla zaručena 

anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.   

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku odstartovalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Trvalo 

do 11. května. Vůbec poprvé v naší historii bylo připravováno primárně on-line. Formulář 

měl tentokrát jen 23 otázek, před deseti lety jich bylo 47. Sčítání se koná jednou za deset 

let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu 

plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče 

či integrovaného záchranného systému. Je povinné pro všechny, kteří mají v České 

republice trvalý či přechodný pobyt nebo alespoň 90denní pobyt či azyl.  

Čeští poslanci v létě 2021 schválili projekt Milostivé léto, který lidem mohl až do 

28.  1.  2022 pomoci „smazat“ dluhy vůči státním institucím, a dostat se tak z dluhové 

pasti. Stačilo jen zaplatit jistinu, tedy základní částku, ke které se dluh váže, poplatek 

exekutorovi a to je vše. Všichni dlužníci z prvního plzeňského obvodu, jichž se to týkalo, 

se mohli obrátit na ÚMO Plzeň 1, kde jim ochotně poradili, jak správně postupovat.   

Nové prostory vzdělávacího rodinného centra Andělka byly na začátku listopadu 2021 

otevřeny v Sokolovské ulici v Plzni na Lochotíně, a to pod záštitou města Plzně. Součástí 

centra je prostorná herna pro děti a kavárna. Andělka nabízí kurzy pro děti už od dvou 

měsíců. Rodiče mohou vybírat z nabídky cvičení a pohybových her, mohou s dětmi 

navštěvovat hravou angličtinu, logohrátky či hudební kroužky.  

Odborníci z katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni oslovili v roce 2021 

tři stovky lidí bez domova. Zajímali se o jejich situaci, potřeby i názory a stejně tak 

o mínění plzeňské veřejnosti, oslovili 754 občanů. Hledali průnik mezi tím, co by si přáli 

lidé bez domova, a tím, jaká řešení by akceptovala veřejnost. Své závěry pak na podzim 

2021 shrnuli ve studii s názvem Bezdomovectví. Co vidíme? Co chceme vidět? Studie 

vznikla pod vedením docenta Jana Váně, vedoucího katedry sociologie. 
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Ukázalo se, že 57 procent oslovených lidí bez domova žije na ulici do pěti let; tři čtvrtiny 

lidí bez domova tvoří osoby ve věku 26 až 55 let; tři čtvrtiny lidí bez domova jsou muži; 

tři čtvrtiny lidí bez domova mají státní příslušnost ČR, zhruba jedna pětina SR; dvě třetiny 

lidí bez domova nepobírají žádné sociální dávky; více než polovina lidí bez domova přišla 

o stabilní práci v letech 2019 až 2021; třetina lidí bez domova nebyla za poslední rok 

v  kontaktu s nikým ze své rodiny, třetina byla v kontaktu s rodiči. 

Město Plzeň vybralo na základě této studie k realizaci první tři body, v nichž byla největší 

shoda mezi přáním lidí bez domova a tím, co je akceptovatelné pro veřejnost. Jsou to 

nízkoprahové denní centrum, azylový dům s intenzivní sociálně terapeutickou prací a 

pomoc v zimních měsících (místo, kde se lidé bez domova mohou ohřát a dostanou 

v něm například přikrývky, teplé oblečení i teplé jídlo). Tato opatření podle studie 

akceptuje až 60 procent veřejnosti.  

Radní města Plzně na podzim 2021 odsouhlasili, že město přispěje na obědy dětem, 

jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi. Město tak chce pomoci zmírnit negativní 

dopady koronavirové krize, kterým musí některé plzeňské rodiny čelit. Odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně mělo ve svém rozpočtu finanční 

prostředky, které byly původně určeny na dopravu dětí na plaveckou výuku a dopravní 

výchovu. Nemohly však být kvůli pandemické situaci a lockdownu, jenž výrazně omezil 

i školní aktivity, využity.  

Tyto peníze byly proto vloženy do projektu s názvem Zvýhodněné stravné pro děti a žáky 

zřizovaných mateřských škol a základních škol. Plzeň k tomuto kroku přistoupila proto, 

že od nového školního roku děti z rodin, které se ocitly v hmotné nouzi, nemají jiné 

možnosti, jak získat příspěvek na stravné.  

Magistrát města Plzně obhájil v roce 2021 již pošesté prvenství v soutěži Ministerstva 

vnitra České republiky Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností Plzeňského 

kraje. Města, která jsou oceněna, tedy mohou být právem považována za nejpřívětivější 

právě pro ucelený přístup při zamyšlení se nad zvyšováním kvality poskytovaných služeb. 

 

     8. Kultura a akce obvodu 
 
V součtu více než 700 tisíci korunami podpořil v roce 2021 první městský obvod tradiční 

kulturní a sportovní akce, které se konaly převážně na jeho území. Stalo se tak i přesto, 

že dotační programy na pořádání kulturních a sportovních akcí nebyly na začátku roku 

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci vůbec vypsány.  

 

Oblast kultury obvod podpořil částkou 488 tisíc korun. Dostalo se tak např. na pivní 

Raven Fest, který v polovině prázdnin 2021 ožil v Bolevci, dále na festival Náplavka 

k světu, jenž přinesl v červenci a srpnu 2021 téměř šest týdnů kultury k červené lávce na 

břeh Mže. Lidé tam mohli navštívit každodenní koncerty, tančírny, filmy nebo si 
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vyzkoušet jógu pod širým nebem. ÚMO Plzeň 1 také přispěl na konání 34. filmového 

festivalu Finále Plzeň, a to částkou 200 tisíc korun, na předpremiéru filmu Prvok, 

Šampon, Tečka a Karel konaného v rámci Juniorfestu v plzeňském amfiteátru nebo na 

oblíbený Prima Fresh Festival, který se uskutečnil druhý srpnový víkend za Plazou.  

 

Šedesátitisícová podpora se v roce 2021 dostala také druhému ročníku festivalu WALLZ 

no. 2, díky němuž ožily staré fasády na mnoha místech ve městě, podpořen byl také 

Víkend otevřených ateliérů, který na konci září 2021 umožnil zájemcům nahlédnout na 

místa, kde se tvoří, a setkat se v nich s umělci. Zde byla přiznána podpora 30 tisíc korun. 

Dotace šly také na akce se sociálním podtextem, například na 1. charitativní běh 

pořádaný plzeňským hospicem Domov, který zajišťuje hospicovou péči přímo 

v domovech klientů, nebo akci Divotvorný volant, která je určená zrakově postiženým 

osobám a každý rok ji pořádá TyfloCentrum Plzeň.  

 

V době coronavirových opatření se v roce 2021 v divadlech či klubech nebo knihovnách 

a dalších kulturních zařízeních natáčela představení, koncerty nebo přednášky či besedy. 

Snahou bylo neztratit kontakt se svými fanoušky. Moderních technologií a internetu 

využívala v roce 2021 i Knihovna města Plzně. Její obvodní pobočky připravovaly vlastní 

pořady, které vysílaly on-line.  

Tak například ta vinická zvala každé pondělí od 18 hodin děti k on-line nácviku čtení.   

Vinická knihovna také začala v březnu 2021 vysílat komponovaný pořad Povídání 

o knížkách a o duši s knihovnicí Lenkou Ťoupalovou a psycholožkou Vlaďkou Lovasovou. 

Galerie města Plzně rozšířila v roce 2021 prezentaci svých výstav o virtuální formy 

prohlídky na svém webu s pohledy do všech výstavních místností. Na webových 

stránkách galerie-plzen.cz i na Facebooku byly k dispozici videa o výstavách a rozhovory 

s kurátory jednotlivých výstav a vystavujícími umělci, kteří hovoří o své tvorbě, 

pracovním postupu či uměleckém záměru.  

Divadlo Josefa Kajetána Tyla nabídlo v roce 2021 i záznamy celých her v rámci on-line 

cyklu První řada u Vás doma. Streamy DJKT připravovalo s videoportálem Dramox a 

Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.  

V roce 2021 to nevzdal ani tým Divadla ALFA. Své malé i velké diváky bavil 

prostřednictvím vlastního YouTube kanálu s názvem Alfa zírá, který divadlo založilo hned 

v počátku pandemie 30. března 2020. Po roce fungování se mohlo pochlubit více než 

50 tisíci zhlédnutími, což je okolo 100 tisíc diváků.  

Tým Měšťanské besedy se v roce 2021 rovněž snažil kulturu dopravit ke svým fanouškům 

alespoň on-line. Kino Beseda se zapojilo do projektů Moje kino LIVE. Milovníci divadla 

ocenili živé přenosy i záznamy divadelních představení a samozřejmostí byly i on-line 

koncerty, hrané i loutkové pohádky.     
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Studio Streampoint v DEPO2015 zajistilo v roce 2021 desítky přímých přenosů rozličných 

kulturních a společenských akcí. I díky tomu se mohly uskutečnit již naplánované 

produkce a návštěvníci DEPO2015 tak nepřišli o tradiční akce.  

Západočeská metropole spustila v roce 2021 velký rodinný zážitkový projekt nazvaný 

Plzní po stezkách. Lidé mohli poznat např. naučné stezky Zábělá, Lesopark Homolka, 

Sofronku, Po stopách Františka Malocha, Údolím Úhlavy a další.   

3. 5. 2021 uctili představitelé MO Plzeň 1 památku rodiny policejního inspektora Václava 

Krále, který byl umučen v koncentračním táboře Mauthausen za přechovávání 

parašutistů skupiny Anthropoid - Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše. Je umístěna spolu 

s bustami obou parašutistů na domě Pod Záhorskem 1. 

 

Obr.22: Slavnostní akt před pamětní deskou 

Od roku 1990 se Plzeň každoročně v květnu pomyslně vrací do roku 1945. Konají se zde 

Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s Plzeňany, 

vojenskými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození města 

spojeneckými vojsky. Kvůli celosvětové koronavirové krizi se už v roce 2020 a stejně tak 

v roce 2021 nemohly Slavnosti svobody konat ve své tradiční podobě. Měly proto pouze 

virtuální podobu.   

Plzeňské Slavnosti svobody začaly v roce 2021 ve čtvrtek 6. a trvaly do neděle 9. května.  

Studio Slavností svobody vysílalo v každém z těchto dní od 17 do 20 hodin z Měšťanské 

besedy a program byl složený z reportáží, besed, rozhovorů i koncertů. Nedělní program 

9. května začal už v 11 hodin a byl naplánován živý přenos přeletu historických letadel 

nad Plzní.  



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 32 

 

Promítalo i autokino v areálu DEPO2015. V mázhauzu plzeňské radnice, v Návštěvnickém 

centru Plzeňského Prazdroje i ve Smetanových sadech byly k vidění výstavy, které 

připomínaly nejen květnové události roku 1945. Připravena byla i venkovní stezka Cesta 

ke svobodě, která umožnila projít si místa spojená s osvobozením Plzně zábavnou, 

poučnou a interaktivní formou. Součástí on-line programu byly i rozhovory s válečnými 

veterány, kteří osvobodili Plzeň a Slavností svobody se v minulých létech pravidelně 

účastnili.   

Pietního aktu u pomníku Díky, Ameriko! se kromě představitelů Parlamentu ČR, města 

Plzně a Plzeňského kraje zúčastnila také chargé d´affaires Velvyslanectví Spojených států 

amerických Jennifer Bachus a velvyslanec Belgického království Grégoire Cuvelier. 

Plzeňská filharmonie uvedla v březnu 2021 v rámci festivalu Smetanovské dny 

mimořádný koncert – cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. I když se 

koncert musel odehrát před prázdným hledištěm Měšťanské besedy, mohli jej diváci 

sledovat ve vysílání televize ZAK. Přenos zaznamenal velký ohlas veřejnosti a Plzeňská 

filharmonie proto zvažovala další. 

I v roce 2021 nahradila oblíbený dvoudenní festival BLIK BLIK dlouhodobá interaktivní 

výstava v areálu DEPO2015. Název Tajuplný les napovídá, že se návštěvníci mohli těšit 

na pohádkovou atmosféru plnou fantazie a her světel, stínů a zvuků.   

Zpěvák, kytarista a zakladatel bluegrassové skupiny COP Míša Leicht odstartoval ve 

čtvrtek 20. května 2021 sezonu promenádních koncertů v parku U Bazénu. Oblíbené 

hudební podvečery pořádá na Lochotíně každoročně první městský obvod.  Na Lochotín 

za ním přijeli fanoušci dokonce až z Košic, což bylo úžasné překvapení a všichni si koncert 

moc užili. 

 

Obr. 23: Míša Leicht 
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Na Míšu Leichta navázala 3. června 2021 Cimbálová muzika Milana Broučka. Známý 

hudební ansámbl z Plzně potěšil především milovníky folklorní hudby, klasických mistrů, 

filmových melodií, ale i popových a rockových hitů v originálním pojetí. V polovině 

června 2021 se publiku na Lochotíně představil oblíbený Košík band s charismatickou 

zpěvačkou Zdeňkou Kubíkovou a poslední červnový čtvrtek 2021 patřil plzeňské skupině 

The Dixie Hot Licks, kde se snoubí původní „vintage sound“ akustického jazzu a moderní 

výraz dixieland. 

Bohatý program připravilo Biskupství plzeňské na 2. až 6. června 2021, kdy se po rozsáhlé 

tříleté revitalizaci opět otevřela katedrála sv. Bartoloměje. Program byl ovlivněn 

aktuálními protiepidemickými opatřeními, a proto byly připraveny i on-line přenosy. 

Slavnostní otevření katedrály bylo naplánováno na středu 2. června 2021, kdy se 

v podvečer uskutečnil koncert Plzeňské filharmonie.  Koncert přenášel televizní kanál 

TV Noe a byl ke zhlédnutí na sociálních sítích plzeňského biskupství a města Plzně.  

Ve stejný den, 2. června 2021, se na náměstí Republiky uskutečnila vernisáž výstavy 

s názvem Srdce Plzně, srdce diecéze a otevřela se expozice v nově zpřístupněných 

prostorách v podkroví katedrály. Ve čtvrtek a v pátek 3. a 4. června 2021 byla katedrála 

poprvé po třech letech zpřístupněna veřejnosti.   

Západočeská galerie v Plzni prodloužila do 6. 6. 2021 výstavu Nad slunce krásnější. 

Plzeňská madona a krásný sloh do 6. června, protože se jí podařilo vyjednat prodloužení 

zápůjček vzácných středověkých děl. Tato výstava byla nejnáročnějším projektem 

z odborného i finančního hlediska za posledních několik let. Samotná příprava výstavy 

trvala sedm let. Její významnost a jedinečnost umocnilo v květnu 2021 dočasné 

zapůjčení restaurovaného originálu sochy.  

 

Obr. 24: Na akcích U Matoušů je vždy plno 
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Vedle komentovaných prohlídek obnoveného selského dvora U Matoušů byly 

17. července 2021 v rámci Dne lidové architektury připraveny ukázky lidových řemesel 

a regionálních výrobků, folklorní vystoupení, výstava lidových staveb vesnických 

památkových rezervací a zón Plzně, přednášky o lidové architektuře regionu a kraje, 

zednických, kamenických, tesařských mistrech staveb. Součástí akce byl i malý jarmark 

s tradičními a regionálními potravinami a výrobky. 

Před čtyřiceti lety, v roce 1981, se v Plzni poprvé uskutečnil celostátní festival Porta a 

zakotvil tu na krásných i složitých 10 let. Festival, který se věnoval trampské hudbě, 

country a folku a přiváděl do Plzně nejlepší kapely a písničkáře té doby, navštěvovaly 

desetitisíce diváků a trampů z celé republiky. Vzpomínky na léta Porty v Plzni, spojené 

se všemi paradoxy té doby, přinesla v červenci 2021 venkovní výstava ve Smetanových 

sadech. Výstavu doprovodilo i několik koncertů umělců, kteří jsou s Portou v Plzni 

spojeni. 

Kulturou ožila v létě 2021 náplavka v centru Plzně u Mže poblíž lávky pro pěší ve směru 

na Roudnou. Oblíbený festival Náplavka k světu nabídl každodenní program, a to 

koncerty, tančírny, poezii, jógu, promítání i tematické přednášky a workshopy nového 

cirkusu. Největšími lákadly v programu byly dvoudenní street food fest, skautský bál, 

poetické divadlo i komunitní večeře a koncerty. 

 

Obr. 25: Ze skautského bálu 

V amfiteátru na Lochotíně se v polovině července 2021 konala předpremiéra nového 

českého filmu Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Snímek byl natočený podle stejnojmenného 

knižního hitu Patrika Hartla, který u slavnostního uvedení filmu nemohl chybět. Svými 

postřehy o filmových hrdinech i o hercích, kteří jim propůjčili tvář, pak spisovatel Patrik 

Hartl bavil svým nakažlivým smíchem celý amfiteátr. 
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Obr. 26: Amfiteátr je desítky let oblíbený 

Pivu a dobré muzice patřil závěr července 2021 na Jedničce. V minipivovaru Raven se 

konal třídenní Raven Fest, který nabídl kombinaci jedinečných piv a hudebních koncertů. 

Hosté ochutnávali pivní speciály z vlastní produkce a řada z nich se vydala na prohlídku 

pivovaru se sládkem. Na festivalu pak nebyla nouze ani o dobré jídlo, lidé si vychutnávali 

třeba originální burgery nebo třeba Víťovy XXL klobásky.  

Pivo na Raven festu se tentokrát čepovalo do skla. Originální sklenice vyrobené speciálně 

pro tuto akci návštěvníci zakoupili za sto korun, přičemž pak si je mohli ponechat anebo 

na místě věnovat Klubu sportovních vozíčkářů, a přispět jim tak částkou 50 korun. Na 

pódiu se během tří dnů vystřídalo hned devět kapel, jmenujme např. oblíbenou 

plzeňskou skupinu ILL Fish, pražské Vintage Wine, kteří se věnují irskému trash-folku, 

plzeňské rockové sestavy ½ Rebel či Povodí Ohře. Posledně jmenovaná skupina se letos 

už podruhé dostala do užších nominací na Ceny Anděl a Raven Fest uzavřela. 

Gastronomická cesta kolem světa, to byl Fresh festival, který se druhý srpnový víkend 

2021 uskutečnil za Plazou v Plzni. Návštěvníci si užili gastroshow Zdeňka Pohlreicha, 

věhlasné cukrářky Ivety Fabešové a také známého českého kuchaře Pavla Sapíka.  

Organizátoři mysleli i na dobré pití, a tak mohli návštěvníci ochutnat piva z regionálních 

minipivovarů, vína z Moravy nebo prémiovou kávu, jejíž přípravu se mohli naučit ve 

Škole kávy. Festivalovou atmosféru po oba dny dotvářel hudební program na hlavním 

pódiu, kde si návštěvníci mohli vychutnat to nejlepší z tradice soulu, jazzu a pop music 

v podání uskupení Hermès Karel & HK Dancers. 

Paměť národa Plzeňský kraj připravila na květen až srpen 2021 výstavu, která pracovala 

se světlem, zvukem, projekcemi a rozšířenou realitou. Instalována byla v Návštěvnickém 

centru Plzeňského Prazdroje a návštěvníky provázela obdobím od osvobození Plzně 

v roce 1945 až po pád komunistického režimu.  
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I v létě 2021 mohli návštěvníci festivalu Industry Open objevovat a obdivovat zajímavé 

industriální objekty a místa v Plzni a Plzeňském kraji. Stejně jako v roce 2020 letní 

víkendy na Plzeňsku patřily výletům po stopách průmyslu, komentovaným prohlídkám 

industriálních míst a dalším akcím pro příznivce technických památek, historické 

i současné dopravy nebo architektury.  

Na konci srpna 2021 opět ožilo centrum Plzně Festivalem na ulici. Ten je součástí 

projektu Živá Plzeň, v jejímž rámci se v září koná i slavnost Gaudeamus igitur. Pódia byla 

na náměstí Republiky, v Proluce v Šafaříkových sadech, U Branky, U Zvonu a v Zach‘s 

Pubu. Žánrové bloky nabídly produkci různých hudebních stylů, jako jsou rock a beat, 

crossover, folk, country, trampská hudba a další.  Připraven byl také doprovodný 

program pro děti s Culinkou.  

Vůbec poprvé byly na území prvního plzeňského obvodu položeny pamětní kameny 

obětem holokaustu zvané Stolpersteine. V pátek 3. září 2021 se objevily v Lochotínské 

37 a Pod Záhorskem 3. Kameny připomínají významné rody továrníků Krausových a 

Hanákových. 

 

Obr. 27: Kameny zmizelých v prvním plzeňském obvodu 

K projektu Stolpersteine se v roce 2021 město Plzeň připojilo již popáté. V ulicích města 

bylo nově instalováno celkem 20 kamenů zmizelých a oběti holokaustu nyní v krajské 

metropoli připomíná dohromady 77 pamětních kamenů. Stolpersteine mají přimět 

kolemjdoucí k zastavení, vzpomínce či jen k myšlence na tyto oběti nacistického režimu.  

Přímo z Plzně v lednu 1942 odjelo ve třech transportech 2 613 židovských mužů, žen a 

dětí, konce války se dožilo jen 209 deportovaných Židů. Kameny zhotovuje ručně 

berlínský sochař Michael F Friedrichs-Friedlaender. Do června 2021 bylo realizováno 

téměř 90 tisíc Stolpersteine ve více než 1800 městech a obcích v 26 evropských zemích. 
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Slavnostním koncertem 16. září 2021 v Měšťanské besedě zahájila Plzeňská filharmonie 

již svou 102. koncertní sezónu. Zároveň se tímto koncertem představil v nové roli 

šéfdirigenta Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki. Celá dramaturgie nové sezony už nesla 

jeho rukopis a v klasických abonentních řadách Diamant a Platina se objevily mimořádně 

zajímavé koncerty, vynikající sólisté i světoví autoři.  

Mezinárodní festival DIVADLO, jehož 29. ročník proběhl od 15. do 23. září 2021 v Plzni, 

představil v rámci zahraničního programu výjimečné inscenace tří režisérských hvězd 

evropského divadla. Zároveň byla snaha dát co největší prostor českým souborům 

včetně těch studentských, které neměly v uplynulé sezoně mnoho příležitostí hrát naživo 

pro diváky.  

Přes dva tisíce lidí si v úterý 21. září 2021 našly cestu na akci Krašovská open air, 

slavnostní otevření nově revitalizovaného vnitrobloku v Krašovské v Plzni na Košutce. 

Akce byla symbolickou tečkou za rekonstrukcí rozlehlého sídlištního prostoru, do jehož 

podoby promluvili i místní obyvatelé. Během slavnostní odpolední akce si přišly na své 

celé rodiny. Krátce po zahájení přivítala děti Culinka, na programu bylo také vystoupení 

taneční skupiny Eternal Movements, ukázka bojového umění v podání Aikido Plzeň nebo 

možnost vyzkoušet si cvičení Kangoo Jumps na skákacích botách, vše ve spolupráci 

s Krašovská Aktivity centrem.  

 

Obr. 28: Krašovská open air 

Návštěvníci si užili také vystoupení mažoretek plzeňského Junior Clubu pod vedením 

Ivany Šormové, koncert skupiny The Bowře a především pak písničkáře Pokáče, který byl 

zlatým hřebem programu. Jan Pokorný alias Pokáč se pak ještě téměř hodinu po 

skončení koncertu fotil se svými fanoušky.  

Odpoledne byl velký zájem také o tvořivé dílny pro děti. Celým dnem provázel 

moderátor Stanislav Jurík. Rozlehlý prostor sevřený panelovými domy vznikl s výstavbou 
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sídliště na Košutce v 70. a 80. letech minulého století. O proměně místa začal první 

městský obvod nahlas diskutovat s občany v roce 2015. Na řadu poté přišlo dotazníkové 

šetření, konaly se také besedy s obyvateli sídliště. Ve veřejné architektonické soutěži pak 

největší úspěch sklidil velkoryse pojatý návrh architekta Ondřeje Ryse, který se zároveň 

stal podkladem pro projektovou dokumentaci.  

Stavební práce začaly v červenci 2019. V Krašovské vznikl park plný stromů a zeleně 

protkaný sítí cest, které mohou využívat chodci, bruslaři i cyklisté. Jsou zde hřiště pro 

děti i multifunkční sportoviště, cvičební soustava pro seniory, psí hřiště a také kavárna 

s posezením, která před nedávnem zahájila provoz. V areálu už bohužel stihli úřadovat 

vandalové, a tak je pod dohledem kamerového systému. Revitalizace vnitrobloku 

v Krašovské vyšla na 28 milionů korun, přičemž 6 milionů korun pokryla dotace od 

Státního fondu podpory investic. 

Od 24. do 29. září 2021 se Plzeň opět stala centrem oslav českého filmu a nabídla řadu 

českých premiér, předpremiér a zajímavých filmových projekcí i setkání s herci a 

filmovými tvůrci. Tradiční centrum festivalu Finále Plzeň Měšťanská beseda se postupně 

rozšířilo do Divadla Dialog, kavárny Walter nebo prostoru U Branky. Mimořádné 

projekce se letos uskutečnily i na historickém statku U Matoušů v Bolevci nebo ve 

výrobní hale jaderných strojů ŠKODA JS. Každoročně se festival zaměřil i na vybranou 

zahraniční produkci. Kromě tradičního výběru nejzajímavějších německých filmů v roce 

2021 cílil na polský film. Festival tradičně přinášel i doprovodný program, který se 

odehraje v sadech před Besedou v Plzni, ale i na dalších místech. 

Rocková skupina Batalion zahájila na začátku září 2021 podzimní část oblíbených 

promenádních koncertů, které v parku U Bazénu na Lochotíně pořádá tradičně první 

městský obvod. Diváci se jako vždy těšili zejména na Třemošenský laskavý orchestr 

TREMOLO. Orchestr se zrodil v roce 2004 na Základní umělecké škole v Třemošné. Dva 

roky po svém vzniku vydal své první CD a v roce 2021 měl na svém kontě již šest alb. Za 

zmínku jistě stojí, že TREMOLO je držitelem řady ocenění.  

 

Obr. 29: Batalion 
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Turistické informační centrum připravilo od června do září 2021 tematické prohlídky 

Plzně. V nabídce byly Báje a pověsti plzeňské, dále pak To nejlepší z Plzně, Za tajemstvím 

výzdoby plzeňských domů a Židovská Plzeň. Žádaná trasa Židovská Plzeň provedla 

návštěvníky poutavými osudy různých osobností, slavných i těch méně známých, a 

zavedla je kromě nádherné Staré synagogy také do Loosových interiérů.  

Na staré Bolevecké návsi se v sobotu 11. září 2021 konalo tradiční Bolevecké vinobraní, 

na které zavítali vinaři z Čech i Moravy. Cestu na akci, kterou pořádal první plzeňský 

obvod, si našlo téměř tisíc lidí. Lidem hrála Cimbálová muzika Ondřeje Šáchy a také 

plzeňská jazzová partička Džangobells v čele s úžasnou zpěvačkou Soňou Kratochvílovou. 

V krásných lidových krojích se pak představil plzeňský folklórní Soubor písní a tanců 

Jiskra.  

Lidé si mohli prohlédnout také přilehlý selský statek U Matoušů. Na akci se zabavily 

i děti, na které čekaly tvořivé dílny. Malí i velcí návštěvníci si pak mohli vylisovat šťávu 

z hroznového vína.  

 

Obr. 30: K vinobraní patří dobrá nálada 

Ve Valdštejnské zahradě, jež je součástí sídla Senátu Parlamentu České republiky, zněl 

v sobotu 18. září 2021 bigbít z Plzně. Západočeská metropole se tam už od roku 2005 

prezentuje na takzvaném Dnu Plzně v Senátu jako město se svébytnou historií, jež je 

i zajímavým turistickým cílem. Návštěvníkům Valdštejnské zahrady zahrály kapely 

Odyssea, Starý psi a Blues not Dead. Točilo se plzeňské pivo a ochutnávaly plzeňské 

speciality. 

V plzeňském arboretu Sofronka se 24. září 2021 od 15 hodin konala přednášková akce 

s ukázkami uměleckých děl přímo na místě, a to pod názvem: Nejdl, Pacík, Kovařík aneb 

Sofronka výtvarná. Výkladu se ujali Jan Kaňák, Daniel Jahn a David Růžička. Akce se 

konala v rámci Plzeňského literárního festivalu. 
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Obr. 31: Na Sofronce 

Sochaři František Pacík spolu se Slavojem Nejdlem bývali na Sofronce častými hosty 

během 60. let, když pracovali na svých plzeňských zakázkách. Některá díla, například 

Nejdlova Amfora, která se nachází před poliklinikou na Doubravce, vznikla přímo uvnitř 

areálu Sofronky. Arboretum rovněž zdobí betonové dílo Františka Pacíka nazvané 

Karbon. Pacíkův zájem o organické formy zase odráží keramické Doupě, inspirované 

ovšem nálezem zajímavé součástky jakéhosi stroje. Toto dílo se postupně stalo 

domovem různých živočichů žijících v Sofronce. 

Asi největším překvapením pro účastníky Sofronky výtvarné byla nástěnná malba 

Džungle v kanceláři lesovny. Dílo vytvořil známý plzeňský malíř (mimo jiné autor 

základního konceptu podoby pomníku Díky, Ameriko!) Jiří Kovařík. Správce Sofronky Jan 

Kaňák laskavě umožnil nejen přístup k této malbě, ale připravil k nahlédnutí i katalogy 

Kovaříkových prací. Džungle se shodou okolností do žádného z katalogů zatím nedostala, 

takže možnost spatřit ji je skutečným unikátem. 

Protože Sofronku výtvarnou navštívilo také několik pamětníků, kteří se se zmiňovanými 

umělci osobně znali a mohli doplnit řadu podrobností z jejich života, stala se přednáška 

s prohlídkou areálu nakonec obohacením pro všechny zúčastněné. 

Zahrada Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek v Kotíkovské ulici se na 8. 9. 2021 

proměnila v cirkusové šapitó. Již po dvaadvacáté tam Městský ústav sociálních služeb 

města Plzně uspořádal tradiční zahradní slavnost, tentokrát s podtitulem Cirkus bude.   

V zábavném celodenním programu, který měl především rozveselit, pobavit a zpříjemnit 

den klientům z různých domovů MÚSS, vystoupili například mažoretky Maršálky, 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 41 

 

nejrychlejší žonglér na světě, tanečnice Daima Dancers, Classic Cowboy Jimmy, pěvecký 

sbor Jiřičky, hudební skupina MM Music a další. 

 

 

Obr. 32: Ze zahradní slavnosti 

Klienti si mohli během celého dne užít vyhlídkové jízdy v kočáře s koňským povozem 

nebo focení s exotickými papoušky. MÚSS jako příspěvková organizace města Plzně 

pečuje v lůžkových zařízeních o zhruba pět set klientů a o dalších více než tisíc lidí 

v domácím prostředí. Pro dospělé jsou určena zařízení Čtyřlístek, Sněženka a Petrklíč, 

pro zdravotně postižené pak Nováček a Jitřenka.  

U pomníku Díky, Ameriko! se lidé 29. září 2021 rozloučili s mužem, jenž byl symbolem 

plzeňských Slavností svobody, veteránem Earlem Ingramem. Ingram v květnu 1945 

osvobozoval pod velením generála Pattona Plzeň. Zemřel na konci září, několik týdnů po 

svých 99. narozeninách. S veteránem se rozloučila i starostka Jedničky. 

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti loutkového divadla převzal 9. října 2021 

v historické budově Národního divadla v Praze dlouholetý umělecký šéf a režisér 

plzeňského Divadla ALFA Tomáš Dvořák. Absolvent oboru herectví na pražské loutkářské 

katedře Divadelní fakulty Akademie múzických umění nastoupil do Alfy jako loutkoherec 

v roce 1979 a až v 90. letech minulého století se začal věnovat režii. Jeho inscenace 

sbíraly ceny doma i v zahraničí a objely doslova celý svět, například skutečným globálním 

hitem byli maňáskoví Tři mušketýři pojatí jako svižná groteska, kde se veškeré dialogy 

smrskly do krátkých, mezinárodně srozumitelných slovíček.  

Cenu Thálie získal také Jaroslav Someš, který působil jako herec v činohře Divadla 

J.  K. Tyla v Plzni v letech 1973 až 1982. Spolupracoval i s plzeňským souborem muzikálu, 

například na inscenacích Mechanický pomeranč, Škola základ života, Sliby – chyby, 

Zvonokosy. Na plzeňskou scénu se pravidelně vrací, v nedávné době hrál např. v opeře 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 42 

 

Jakub Jan Ryba nebo v muzikálu Šumař na střeše. Jaroslav Someš působí také jako 

pedagog, historik, dramaturg a publicista. Cenu Thálie získal za šíření divadelního umění 

v televizi. 

Na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci se během druhého říjnového víkendu 2021  

konaly již tradiční Správcovské prohlídky. Správce oblečený do lidového kroje provedl 

zájemce celým areálem a prozradil různé zajímavosti a detaily nad rámec běžného 

výkladu. Děti si vyzkoušely, jak vymlátit obilí nebo postavit ze snopů panáka. U Matoušů 

bylo živo i v neděli 17. října, kdy se tu slavilo Svatohavelské posvícení. Dvůr provoněly 

koláče, klobásy a další dobroty. Součástí programu byly i ukázky tradičních řemesel a 

vystoupení folklorních souborů.  

Legenda českého divadelnictví, zakladatel Divadla Semafor, Jiří Suchý se v Plzni narodil 

1. října 1931. Plzeňská filharmonie ve spolupráci s jeho domovskou scénou připravila na 

čtvrtek 21. října 2021 společný komponovaný program. V Měšťanské besedě zazněly 

nejznámější melodie z pera Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vystoupil i sám oslavenec a 

jeho dlouholetá divadelní parťačka Jitka Molavcová. 

Zástupci Spolku Boleveckých rodáků a místostarosta prvního městského obvodu Jiří 

Uhlík uctili 28. října 2021 na Bolevecké návsi památku boleveckých občanů, kteří padli 

během 1. světové války. Stalo se tak v den, kdy si připomínáme vznik samostatného 

československého státu.  

Kolem mladých vín, dobrého jídla, muziky a zábavy pro malé i velké se točily 

Svatomartinské hody, které se uskutečnily v sobotu 13. listopadu 2021 na selském statku 

U Matoušů v Plzni-Bolevci. Na akci, kterou zde uspořádal první plzeňský obvod, si na 

bolevecký statek U Matoušů našlo cestu přes jedenáct set lidí.  

 

Obr. 33: Svatý Martin nemohl chybět 
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Na statku se však hlavně ochutnávala Svatomartinská a mladá vína ze zhruba dvou 

desítek vinařství. Děti si mohly zastřílet z kuše, malovat na polštářky nebo se povozit na 

kolotoči. V Bolevci pak nechyběl ani samotný svatý Martin, který přijel na bílém koni. 

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získaly na podzim 2021 řadu cen objekty 

postavené v západočeské metropoli. Mezi oceněnými bylo i prodloužení tramvajové 

trati na Borská pole, jehož investorem bylo město Plzeň. Prodloužená tramvajová trať 

získala Cenu veřejnosti i Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  

Mezi další oceněné plzeňské stavby patřil atriový dům ve svahu, jenž získal hlavní cenu 

Stavba roku v kategorii staveb pro bydlení. Porota ocenila inovativní a mistrovské 

zvládnutí vnitřní prostorové organizace domu.  

Čestné uznání odborné poroty získal bytový dům Svornost za měřítkově úměrné 

doplnění zástavby, zeleň ve vnitrobloku a střídmou, avšak přesto pohledově výraznou 

architekturu. Cena primátora města Plzně patřila rekonstrukci víceúčelového sálu 

Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni za kultivované a soudobé řešení 

fasády ozvláštněné nočním podsvícením.  

Krajská hospodářská komora udělila svou cenu bytovému komplexu Panorama Plzeň za 

architektonicky i urbanisticky komplexní řešení obytného souboru. Svaz podnikatelů ve 

stavebnictví ocenil bytový dům v ulici Otýlie Beníškové 16 a 18 za estetické pozvednutí 

stávající městské třídy. 

Na začátku listopadu proběhl 14. ročník mezinárodního filmového festivalu Juniorfest, 

který se zaměřuje na filmovou tvorbu pro děti a mládež. Diváci se do kinosálů v pěti 

městech Plzeňského kraje vrátili po dvou letech – třináctý ročník totiž musel vzhledem 

k pandemii proběhnout on-line. Organizátoři nachystali v roce 2021 hybridní variantu: 

týden fyzicky v kinech a k tomu deset dní online. 

 

Obr. 34: V listopadu 2021 bylo v Atomu po rekonstrukci otevřeno rozšířené rodinné a 

vzdělávací centrum Andělka. 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 44 

 

Od 18. do 21. listopadu 2021 se Plzeň stala místem setkání dětí a mladých tvůrců 

animovaných filmů. Mezinárodní Festival Animánie je největší a nejstarší soutěžní 

přehlídkou audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let – v prostorách Moving Station 

v nádražní budově Plzeň- Jižní předměstí se uskutečnil 16. ročník. Přihlásil se na něj 

absolutně rekordní počet filmů, bylo jich na 700 z celého světa. Mezi 150 snímky, které 

nakonec vybrala do soutěže programová rada festivalu, byly mimo jiné i zástupci filmové 

tvorby z Hong-Kongu, Singapuru nebo Norska. 

Po určitém uvolnění anticovidových opatření se v Mezigeneračním a dobrovolnickém 

centru Totem v Plzni konala na podzim 2021 řada zajímavých akcí: 23. 11. 2021 to byla 

Pozvánka do virtuální reality, to byla tvorba adventních věnců. 1. 12. 2021 se konalo 

rozsvícení TOTEMového vánočního stromečku. Nová Česká píseň  v Totemu uspořádala 

6. 12. 2021 svůj první adventní koncert. Astrologie hrou se tu pak konala 15. 12. 2021.    

V parku U Bazénu na Lochotíně se 30. listopadu 2021 v podvečer rozzářil vánoční strom, 

o týden později se rozsvítil i u 7. základní školy na Vinicích. I přesto, že se obě akce 

uskutečnily bez původně avizovaného trhu a ohňostroje, přilákaly mnoho přihlížejících, 

hlavně rodiny s malými dětmi. U obou stromečků tak pouze krátce zahráli členové 

žesťového souboru Zatrub! Band z Třemošné, kteří také sklidili zasloužený potlesk. 

 

Obr. 35: Rozsvícený vánoční strom má krásnou atmosféru 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 45 

 

 

  

Obr. 36: Nastal čas na koledy 

Zrekonstruovanou sakristii v kostele Všech svatých na Roudné si mohli prohlédnout 

návštěvníci akce Adventní Roudná, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. prosince 2021 

podvečer na Roudné. Lidé, kteří přicházeli ke zdejšímu kostelu, mohli cestou též 

nahlédnout do opravené kapličky Cyrila a Metoděje, která se nachází nedaleko kostela 

a byla pro tuto událost mimořádně zpřístupněna.  Mohli zde též zapálit svíčku za někoho 

blízkého a rozjímat u podmanivých tónů zdejších varhan. Duchovně laděnou akci 

zorganizoval na Roudné první městský obvod ve spolupráci s římskokatolickou farností 

Plzeň-Severní Předměstí.  

 

Obr. 37: Rekonstruovaná sakristie v kostele Všech svatých 
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Správa veřejného statku města Plzně uvolnila na opravu ze svého rozpočtu 722 tisíc 

korun. Barokní kaple byla postavena po roce 1600 a s ohradní zdí je zapsaná do státního 

seznamu nemovitých kulturních památek. Objekt je hodnotným urbanistickým 

dokladem předměstské zástavby Plzně z období baroka. 

Při slavnostním vyhlášení Ceny Bohumila Polana byli 11. 11. 2021 v obřadní síni plzeňské 

radnice nejprve oceněni vítězové loňského, dvacátého, ročníku, neboť v roce 2020 se 

kvůli pandemii koronaviru slavnostní ceremoniál konat nemohl. Cenu Bohumila Polana 

získala básnířka Karla Erbová a spisovatel Jan Sojka. Karlu Erbovou ocenili porotci za 

knihu Žena, žena, žena. Tuto literární cenu získala již počtvrté. Jan Sojka se věnuje próze 

i poezii, napsal i tři dramata. Tentokrát byl oceněn za básnickou sbírku Sesuv noci. Cenu 

získal již podruhé.  

V jednadvacátém ročníku udělila porota čestné ocenění spisovatelce Jitce Prokšové za 

román Jejich příběh. Hlavní Cenu Bohumila Polana získal básník Ivo Hucl za knihu Návrat 

ke kruhu. Laureátem Ceny Bohumila Polana byl už podruhé. 

23. 11. 2021 byly v Plzni na náměstí Republiky zahájeny pravidelné vánoční trhy. Hned 

dva dny poté byly v celé republice kvůli protipandemickým opatřením zrušeny. 

 
  9. Organizace, spolky 
 
V pondělí 12. dubna 2021 se děti začaly po on-line výuce navracet do škol. Jako první se 

k rotační prezenční výuce vrátili žáci 1. stupně. 

Město Plzeň je zřizovatelem 26 základních škol. Na území prvního plzeňského obvodu je 

7 základních škol (1. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ, 17. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ, Bolevecká ZŠ). Celkový počet 

žáků v roce 2021 v nich činil 4371. V dubnu 2021 se v nich konaly zápisy do prvních tříd. 

Zápisy do plzeňských mateřských škol se uskutečnily od 2. do 16. května 2021. Na území 

MO Plzeň 1 je jich deset (7. MŠ, 46. MŠ, 60. MŠ, 78. MŠ, 81. MŠ, 87. MŠ, 90. MŠ, 91. MŠ, 

7. ZŠ a MŠ, 17. ZŠ a MŠ) V souvislosti s protiepidemickými opatřeními byla organizace 

zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost účastníků. Proto byl v roce 2021 

ponechán větší prostor pro vyplňování a sběr žádostí.  

V květnu 2021 se rovněž znovu rozeběhly aktivity organizací MOTÝL a Vlnka na Severním 

Předměstí.  Zároveň proběhly zápisy do kroužků a Miniškolky. Rodiče mohli pro svá dítka 

vybírat mezi Sporťáčkem, Roztleskávačkami, Tanečky, Jógou, Keramikou, Dramaťáčkem 

a mnohým dalším.  

Děti z mateřských škol na jedničce se letos opět zapojily do Sportovních her mateřských 

škol, které pořádalo již pošesté město Plzeň, Nadace sportující mládeže a společnost 

Pohyb a zdraví o. p. s. Hry na půdě 7. MŠ v Kralovické ulici slavnostně zahájily starostka 
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MO Plzeň 1 Helena Řežábová společně s místostarostkou Ilonou Jehličkovou. Děti zažily 

atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. 

Pro jaro 2021, Centrum robotiky, které je součástí Správy informačních technologií 

zřizované městem Plzní, nachystalo další zajímavé on-line akce, které byly zaměřené na 

využívání různých on-line nástrojů a aplikací ve výuce, možnosti distanční výuky, 

metodiku a také na rozvoj pedagoga. Seminářů se mohl zúčastnit každý přihlášený 

pedagog zdarma. 

Ve středu 5. 5. 2021 obdržela přípravná třída Bolevecké základní školy velký balík 

s plyšovými medvídky, štětci, temperami, vodovkami, CD s pohádkami, pastelkami a 

také čestným uznáním od spisovatelky Jaroslavy Pechové. Děti z této třídy se totiž 

zúčastnily soutěže Oživíme Česko, když společně vytvořily knížku s názvem Medvídek 

Vilda a tři kouzelné oříšky. Při její tvorbě se mnohému naučily, zdokonalily si 

komunikativní dovednosti a zjistily, že napsat opravdovou knihu je velmi namáhavé a 

vyžaduje to obrovskou trpělivost.  Knihu můžete naleznout na webových stránkách 

„Oživíme Česko“ v galerii.   

Že zelenina a ovoce neroste na pultech regálů, už vědí děti ze školek na Jedničce dávno. 

Pěstují totiž každoročně zeleninu a ovoce na zahradách svých školek. V roce 2021 

pomohla dětem z 90. mateřské školy sázet cukety a dýně místostarostka Ilona 

Jehličková. 

Organizace MOTÝL a rodinné centrum Vlnka uspořádaly 11. června 2021 Tátohrátky 

aneb S tátou kutilem, které byly oslavou Dne otců. Rodiny si zasoutěžily, něco si společně 

vytvořily, zhlédly divadlo, poseděly u táboráku a zahrál jim KB Akustic Band Plzeň. 

 

Obr. 38: V MOTÝLU a Vlnce se pořád něco děje 
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V závěru školního roku 2020/2021 se konala v ZŠ v Chválenické ulici v Plzni na Slovanech 

slavnostní akce, při níž byla předána ocenění práce plzeňských pedagogů a zaměstnanců 

základních a mateřských škol, kteří za nouzového stavu prokázali mimořádné nasazení.  

Uznání zamířila i na první městský obvod. Cena byla udělena zástupci ředitele 

31. základní školy Zbyňku Rubášovi a celému kolektivu zaměstnanců za nasazení během 

nouzového stavu za péči o děti prvního stupně základních škol, o něž nemohli za krizové 

situace pečovat rodiče nebo jiní zákonní zástupci. 

Totožné ocenění bylo předáno také ředitelce Gymnázia Františka Křižíka Šárce Chvalové 

a kolektivu zaměstnanců. V této souvislosti se pak dostalo i na ředitelku 78. mateřské 

školy Moniku Kalašovou a tamější zaměstnanecký kolektiv, který během nouzového 

stavu pečoval o tří až šestileté děti. Všichni jmenovaní byli oceněni v kategorii 

Mimořádný počin plzeňského školství. Během akce bylo též uděleno čestné uznání 

řediteli 17. základní školy Bohdanu Francovi in memoriam za vynikající výsledky ve 

vzdělávací a výchovné činnosti, která profesně bohužel nebyla završena. 

MOTÝL s Vlnkou uspořádaly ve dnech 12. – 16. července a 9. – 13. srpna 2021 

přírodovědný příměstský tábor, na němž děti během výletů a her zažily mnohá 

dobrodružství a seznámily se s rostlinnou i zvířecí říší. Program byl připraven na každý 

den od 7:30 do 15:30 hodin.  

Ve dnech 19. až 23. července a 16. až 20. srpna 2021 se dále v MOTÝLU a Vlnce a konaly 

kreativní příměstské tábory, jejichž hlavním tématem byla řemesla a výtvarné tvoření. A 

do třetice byl ve dnech 2. až 6. srpna 2021 připraven i sportovní příměstský tábor. 

Všechny tyto příměstské tábory byly určeny pro děti od 5 do 10 let. Letní miniškolička 

ve dnech 26. až 30. července 2021 přivítala ve Vlnce děti ve věku od 2 do 4 let.  

Vzdělávací centrum Andělka pořádalo ve svém sídle OC Atom Sokolovská 74 ukázkové 

hodiny unikátního českého programu pro děti s názvem Ostrov objevů. Konaly se 

14. června a 6. a 7. září 2021 a byly určeny pro rodiče s dětmi ve věku od 15 do 36 měsíců. 

Program byl zaměřený na stimulaci správného vývoje mozku pomocí různorodých 

multismyslových aktivit.  

Dobrovolnická regionální agentura DoRA pořádala pro rodiny s dětmi pravidelně, tedy 

i v červnu a o letních prázdninách roku 2021, ve svém sídle Brněnská 14, podpůrná 

setkání Propojení. Konala se každou druhou středu v měsíci a byla zaměřena především 

na kontaktní rodičovství, nošení dětí, kojení a další zajímavá témata. Na setkání byla 

přítomna certifikovaná laktační poradkyně.   

Mělník, Mariánské Lázně, zámek Jemniště, panství v Dobříši a mnoho dalších míst 

navštívili během léta 2021 členové Klubu Jednička, sekce pro seniory, pro něž první 

městský obvod ve spolupráci s CK Bus Tour Foltýnová uspořádal šest jednodenních 

zájezdů. Už v červnu 2021 čekal zájemce výlet do jižních Čech a 22. 8. 2021 se vydali lodí 

po Vltavě z Prahy do Mělníka. 25. 8. 2021 se výletníci z Jedničky vydali i na 

Mariánskolázeňsko.  
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Obr. 39: Na Vltavě  

Sto devět žáků nastoupilo 1. září do celkem pěti prvních tříd na 1. základní škole 

v Západní ulici v Plzni-Bolevci. Děti z I. C a I. D tady slavnostně přivítala starostka prvního 

městského obvodu Helena Řežábová. Dětem i učitelům popřála, aby byl tento školní rok 

co nejnormálnější a všichni mohli chodit do školy co nejdéle a setkávat se každý den se 

svými spolužáky a paní učitelkou.  Školu v Západní ulici navštěvuje více než tisícovka 

žáků.   

V polovině září 2021 odstartovala podzimní část projektu Jedeme dál, který zahrnuje 

oblíbené organizované kurzy chůze Nordic Walking v rekreační oblasti Boleveckých 

rybníků. Zájemci každý týden absolvovali dvě lekce, celkově pak kurzy trvaly osm týdnů 

až do 4. listopadu 2021.  

 

Obr. 40: V našem obvodu jsou krásné turistické trasy 
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Seniory Klubu Jednička čekaly v září 2021 i další procházky, během nichž se podívali na 

zajímavá místa prvního městského obvodu. Zájemce opět provázeli nadšenci, s nimiž se 

mnozí již v červnu vydali např. do nově zrekonstruovaného boleveckého statku 

U Matoušů či na procházku po Bolevci. Další procházky následovaly během října a 

listopadu 2021. 

Pro členy Klubu jednička obvod také naplánoval představení Italka v Alžíru v Divadle 

J. K. Tyla. 

Dobrovolnická Regionální agentura DoRA se sídlem v Brněnské 14 a její Klub aktivních 

seniorů zahájily 25. září 2021 výstavu fotografií s názvem Choďte ven a foťte! Uzávěrka 

příjmu fotografií byla 17. září 2021. Snímky mohli zájemci o zařazení svých snímků na 

výstavu zaslat e-mailem, v dopisu na adresu agentury nebo je přinést po dohodě osobně. 

Klub aktivních seniorů také připravil na 23. září soutěž Senza děda. Akce Hýbejte se 

s námi aneb chodecká štafeta pro každý věk začala 1. a skončila 21. října 2021. 

Na pohádkovou zahradu do Žlutické 2 pozval 1. října 2021 MOTÝL. Tématem byla 

pohádka O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi. Děti si zasoutěžily na několika 

stanovištích, vyrobily si něco ve výtvarné dílně a opekly si buřty u táboráku. 

 

 

Obr. 41: Technologické centrum v ZŠ Bolevecká, které tam bylo otevřeno na podzim 

2021, bude jistě hojně využívané. 

Nové členy lákal do svých řad na podzim 2021 Klub automobilových modelářů SRC Plzeň, 

který sídlí Pod Vinicemi 2 mezi Roudnou a Vinicemi směrem k zoo. Za téměř padesát let 

existence si vybudoval zvučné jméno nejen na západě Čech. Členové klubu vedou 

pravidelný kroužek pro děti a každoročně pořádají závody s mezinárodní účastí, kterých 
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se i sami zúčastňují. Po koronavirové pauze se mohli pochlubit i novou moderní 

autodráhou. 

Ze dvou bloků byl složený zábavně naučný program, který si druhé říjnové pondělí 2021 

užily děti z 87. mateřské školy v Komenského ulici. Zaměřily se přitom na využití 

polytechnických setů, které škola obdržela v rámci projektu MAP II.  

Na krátkou přestávku navázal druhý blok, do něhož se malí žáčci zapojili aktivně. Všichni 

se úkolu zhostili statečně. V závěrečné části druhého bloku děti umístily své výtvory na 

ekosystémy vytvořené z látek na koberci, zhodnotily, co se jim líbilo, a hovořily o tom, 

co by příště udělaly jinak nebo jaké tvoření by si ještě chtěly vyzkoušet.  

Dlabání dýní a tvoření z přírodních materiálů čekalo ve středu 20. října odpoledne na 

děti ze 78. mateřské školy v Sokolovské ulici v Plzni. Uskutečnila se zde totiž Dýňová 

slavnost, které se zúčastnili i rodiče. Kromě tvoření se všichni pustili do uklízení školní 

zahrady a nechybělo ani opékání špekáčků. 

Děti z 81. mateřské školy v Hodonínské ulici v Plzni na Vinicích si na začátku listopadu 

2021 užily dopolední strašidelný program. Chlapci a děvčata společně hledali světýlka a 

bludičky, plnili různé úkoly a vymýšleli třeba jména pro víly. Ta vznikala trefně podle 

jejich zálib, namátkou Spinkálek, Papáček, Hračička, Vtipka nebo Chechtáček. Dopoledne 

se světýlky a bludičkami se všem moc líbilo. 

V pátek 3. prosince a v sobotu 4. prosince 2021 se v MOTÝLU ve Žlutické ulici konala 

Mikulášská představení s nadílkou, Mikulášem a jeho pomocníky čertem a andělem. Děti 

s dospělými a kouzelnými postavami si připomněly i vánoční zvyky a tradice.  

 

Obr. 42: Advent v jedné z mateřinek 
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ZOO Plzeň 

Šimpanzice Caila oslavila 1. ledna 2021 své první narozeniny. Prvním mládětem roku 

2021 byl tamarín bělohubý, který se narodil 2. ledna.  

V době covidu, kdy byla zoo dlouhodobě uzavřena a peníze na provoz se tenčily, 

uspořádala 7. MŠ, Kralovická ul. Plzeň, sbírku na pomoc zvířátkům v zoo.  Díky nezištné 

podpoře a štědrosti rodičů a zaměstnanců školy předaly děti s paní ředitelkou Martinou 

Přindovou v pátek, 28. 5. 2021, částku ve výši 27.100,- Kč  zástupci plzeňské zoo. Tím se 

na dva roky staly kmotry Terezky – velbloudice dvouhrbé a opičky tamarína žlutorukého.  

9. června 2021 přišla po dlouhé přestávce v plzeňské zoologické zahradě na svět dvě 

koťata čínských levhartů.  Samička dostala jméno Chen, sameček se jmenuje Chang. 

Narodila se tu také první zebra bezhřívá, rysata a řada dalších zvířat.  

Mailo se jmenuje nejmladší mládě kriticky ohroženého lemura rákosového, které se 

v  červenci 2021 narodilo v plzeňské zoologické zahradě. Primáta pokřtila 2. září 2021 

starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová.  Lemury rákosové chová 

plzeňská zoo jako jediná v republice od roku 2008. O osm let později se zde narodilo 

první mládě a od té doby dalších sedm.  

Lemur rákosový je nejvzácnějším druhem pavilonu Madagaskar a svým vzhledem 

i barvou se odlišuje od zbylých druhů v sousedních expozicích. Vyskytuje se pouze 

u největšího madagaskarského jezera Alaotra na východě ostrova. 

 

Obr. 43: Lemuři jsou mezi malými návštěvníky oblíbení 

Plzeňská zoo, druhá nejstarší v České republice, připravovala v roce 2021, v němž 

oslavila své 95. narozeniny, řadu tradičních akcí. Byly ovšem velmi omezeny kvůli 

protiepidemickým opatřením.  
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Nicméně v září 2021 proběhla velká narozeninová slavnost, při které se pobavili velcí i 

malí. 

 

Obr. 44: Culinka děti pokaždé pobaví 

FN Plzeň 

Lékaři Kardiologické kliniky FN Plzeň Lochotín využívají od jara 2021 k provádění 

diagnostických a intervenčních výkonů nový angiografický systém. Moderní zařízení 

Siemens Axiom Artis Q floor umožní maximální zákrokovou úspěšnost a minimalizuje 

fyzickou zátěž pacientů.  

 

Obr. 45: Vedení FN Plzeň a Kardiologické kliniky před novým angiografickým 

systémem 
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Na I. interní klinice ve FN Plzeň proběhla 12. října 2021 jako první v republice léčba dvou 

pacientů s refluxní nemocí jícnu přístrojem Stretta. Výkony byly provedeny lékaři 

z kliniky pod vedením školitele ze Spojených států amerických. 

Privamed, s.r.o. 

V rámci zvýšení komfortu pro pacienty proběhla v budově LDN nemocnice Privamed 

rekonstrukce spočívající v posunutí lodžiových stěn a modernizaci sociál. zařízení. Díky 

rekonstrukci došlo k významnému rozšíření pokojů o tento prostor. Pacienti vnímají tuto 

změnu velmi pozitivně a vítají větší prostor na pokojích. 

U Nemocnice Privamed v Kotíkovské ulici v Plzni na Lochotíně vznikne nová budova, ve 

které bude ambulance, lékárna a ordinace extérních lékařů. 15. června 2021 byl položen 

základní kámen stavby.  

 

Obr. 46: Stavba nové budovy přímo u současné nemocnice v Plzni na Lochotíně začala 

poklepáním na základní kámen 

 

     10. Sport 
 
MO Plzeň 1 podpořil v roce 2021 v Česku ojedinělou cyklistickou akci Fanatik. Ta svůj 

název nese podle nejdelší trati, která má 340 km a vede přes západní Čechy. V roce 2021 

se do jízdy zapojilo rekordních 543 závodníků. Obvod v roce 2021 přiznal peníze také na 

Memoriál Mildy Pytlíka, Poslední káď roku nebo Junior Cup, v němž mladí hasiči svedli 

boj o pohár starostky městského obvodu Plzeň 1. Podpora zamířila i na přespolní běhy, 

jako jsou Plzeňský kardioběh nebo Krkavec třikrát jinak, ty získaly dotaci 40 tisíc korun.  

 

Rok 2021 byl pro plzeňský fotbalový klub Viktoria významný. Oslavil v něm totiž 

110. výročí od založení a pro fanoušky nachystal spoustu aktivit. 11. června 1911 parta 

učňů založila v Plzni fotbalový klub, kterému dala honosný název Viktoria.  
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Jako první představili viktoriáni nástěnný kalendář na rok 2021, jehož hlavním mottem 

bylo právě zmíněné jubileum. Na dvanácti unikátních kolážích byly propojeny historické 

momenty s těmi novodobými. Připomenuty byly samozřejmě mistrovské tituly, jichž 

Viktoria Plzeň získala v nejvyšší české soutěži celkem pět, historie Doosan Areny, jež byla 

v posledních letech zmodernizována a zrekonstruována na stadion evropského formátu. 

Dalším produktem byla kniha JEDENÁCT DESÍTEK aneb 110 let historie FC Viktoria Plzeň.  

V březnu 2021 došlo po jedenácti letech ke změně majitele FC Viktoria Plzeň. Jediným 

držitelem akcií společnosti Viktoria Plzeň 1911, a. s., která klub vlastní, se stává Adolf 

Šádek. Dosavadní prezident Tomáš Paclík odešel ze zdravotních a osobních důvodů. 

Fanoušci Viktorky měli počátkem roku 2021 unikátní možnost vybrat čtyři největší 

momenty klubové historie, které pivovar Gambrinus vyobrazil na limitované edici 

pivních plechovek, které staly cenným suvenýrem. Nejvíce hlasů obdržel zisk 

mistrovského titulu, který klub věnoval Mariánu Čišovskému, vynikajícímu hráči, který 

podlehl nemoci ALS.  

Na počest významného jubilea úderem půlnoci z 10. na 11. června 2021 fanoušci 

rozsvítili kolem stadionu 110 světlic a navíc přidali řadu chorálů.  V den „D“ v 15 hodin 

byly na Pamětním místě Brány borců odhaleny nové pamětní desky klubových legend 

i věrných fanoušků, kteří už nejsou mezi námi. Poprvé si také všichni přítomní mohli 

projít naučnou stezku Po stopách 110 let FCVP, která vede Štruncovými sady a Luční ulicí.   

 

Obr. 47: MO Plzeň 1 uspořádal již 24. 6. v rámci Sportmanie 2021 sportovní hry ve 

Sportparku U Bazénu. 
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Čtyři desítky stanovišť měli v roce 2021 k dispozici návštěvníci Sportmanie Plzeň. Konala 

se od 21. do 29. srpna 2021 jako tradičně za OC Plzeň Plaza. Každý den ji navštívilo 

několik tisíc lidí. Návštěvníci akce, kterou už po šesté pořádalo město Plzeň, si mohli 

vyzkoušet nejrůznější aktivity pod dohledem zkušených trenérů a lektorů plzeňských 

sportovních klubů. Kromě tradičních sportů, jako jsou např. fotbal, házená či lední hokej, 

to byly také motokáry, snowboard či sjezd na opravdovém sněhu nebo vodní skluzavka. 

V nabídce aktivit byly i pravidelné ranní rozcvičky a mnoho dalšího.  

Návštěvníci se mohli také setkat s úspěšnými sportovci a odnést si jejich podpis. Na 

Sportmanii dorazil olympijský medailista Radek Šlouf se svým parťákem z deblkajaku 

Josefem Dostálem, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, plavkyně Kristýna Horská, 

běžkyně Marcela Joglová a Tereza Hrochová či Kristiina Mäki nebo plzeňští hokejisté. 

27. 8. 2021 v rámci Sportmanie vedení prvního plzeňského obvodu rovněž ocenilo 

sportovní talenty. Akce se uskutečnila na Dni s Jedničkou. Vedle úspěšných 

reprezentantů z prvního obvodu byly oceněny i výjimečné mladé osobnosti, jejichž 

příběhy stojí za povšimnutí. Předání cen doprovázela autogramiáda plzeňské 

profesionální golfistky Terezy Koželuhové, která ve svých 21 letech hraje nejvyšší 

evropskou sérii žen.  

Vedení Jedničky ocenilo hendikepovanou sportovkyni i neohroženého zachránce. Tu 

první cenu převzala šestnáctiletá Madlenka Sailerová z Rokycan. Madlenka má Downův 

syndrom. I přesto vede aktivní a pestrý život, věnuje se atletice, tenisu a alpskému 

lyžování. Madlenka je velmi šikovná a sportovně nadaná, i proto ji rodiče ve sportu 

odmalička podporují. Účastní se závodů pro mentálně hendikepované v atletice, tenisu 

i lyžování a je velmi úspěšná. Další metou je pro ni paralympiáda v Paříži v roce 2024.  

 

Obr. 48: Madlenka si zahrála se starostkou MO Plzeň 1 tenis 
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Dalším oceněným byl dvanáctiletý Jakub König, zachránce, jenž neváhal a vrhl se pro 

kamarádku, která se zřítila ze skály do Košuteckého jezírka a hrozilo jí utonutí. 

Čtrnáctileté dívce podklouzly nohy a spadla z několikametrové výšky. Při pádu se udeřila 

do hlavy a bezvládně ležela na hladině jezírka. Duchapřítomný Jakub pro ni skočil a dívku 

začal vytahovat z vody. Na pomoc mu brzy přispěchal třiapadesátiletý muž, který šel 

kolem, a společnými silami dívku vytáhli. Ještě do příjezdu záchranářů se jim podařilo 

přivést ji k vědomí.  

Cenu si na Sportmanii převzal i jedenáctiletý cyklista z Plzně Tomáš Kučva, který se může 

pochlubit zápisem do knihy rekordů. Tomáš totiž během června a července objel na kole 

celou Českou republiku, trvalo mu to celkem 21 dní. Oceněni dále byli i úspěšní sportovci 

z prvního městského obvodu. Jmenovitě David Brom (mladší žactvo, krasobruslení), 

Eliška Fialová (mladší žactvo, lukostřelba), Petr Pelnář (mladší žactvo, jachting), Ondřej 

Baštář (starší žactvo, jachting), Kryštof Ruža (starší žactvo, karate), Monika Továrnická 

(starší žactvo, lukostřelba), Martina Vojtová (dorost, lukostřelba), Anna Kubínová 

(mladší žactvo, karate) a Martin Panzer (starší žactvo, kanoistika na divoké vodě).  

Radek Šlouf získal na začátku srpna 2021 na olympiádě v Tokiu bronzovou medaili 

v rychlostní kanoistice na trati 1000 metrů v deblkajaku s Josefem Dostálem. Na konci 

srpna 2021 tento úspěšný olympionik přijel do svého rodného města – Plzně. Se svým 

parťákem Josefem Dostálem byli přijati na plzeňské radnici a zúčastnili se také 

Sportmanie Plzeň. 

V září 2021 byla otevřena cyklostezka kolem nového úseku východního okruhu města 

Plzně mezi ulicemi Pod Stráží a Na Roudné. Umožňuje bezpečný pohyb podél 

frekventované komunikace hlavně cyklistům ze sídliště Lochotín jedoucím k Velkému 

Boleveckému rybníku.  

Mezinárodního turnaje Visegrad Football for Good Hungary 2021 u maďarského 

Balatonu se v srpnu 2021 zúčastnili hráči plzeňského Klubu Atom pro děti a mládež, který 

zastřešuje Diakonie Západ. Klub, který se věnuje dětem z rodin, jež se ocitají ve složitých 

životních situacích, se do zahraničí dostal díky svému působení v Lize férového fotbalu. 

Ta spojuje mladé lidi z celé republiky a dává jim příležitost zapojit se nejen do 

fotbalových aktivit, podstatou soutěže je pak dodržování principů fair-play.  

Pro většinu dětí se jednalo o vůbec první cestu do zahraničí. Přestože trvala dvanáct 

hodin a byla plná přestupů, všichni ji zvládli na jedničku, a to včetně krátké zastávky 

v centru Budapešti. Samotný turnaj se konal třetí den, hráči Atomu v konkurenci týmů 

z Maďarska, Polska a Rakouska celkově obsadili první místo. 

V neděli 19. 8. 2021 se konal čtrnáctý ročník Plzeňského kardioběhu. Samotné tratě 

závodu vedly okolím plzeňské fakultní nemocnice a podél řeky Mže. Na start se postavilo 

hned dvě stě závodníků všech věkových kategorií.  
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Obr. 49: Na startu Kardioběhu 

V sobotu 16. 10. 2021 se v lesích obklopujících sídliště Košutka a sahajících až k vrcholu 

Krkavce uskutečnilo několikrát odložené Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu. 

Zúčastnily se ho stovky závodníků.  

Mistrovského závodu se ve věkových kategoriích 16, 18, 20 a 21 let zúčastnilo 

dohromady 336 mužů a žen.  Na Krkavci se současně konala též Veteriniáda, a to ve 

věkových kategoriích 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 a 80, které se zúčastnilo 150 

účastníků. 

 

Obr. 50: Noční běh je tak trochu dobrodružný 

16. 11. 2021 byla otevřena nová jedinečná stezka, kterou vybudovalo město Plzeň.  

Stezka vede okolím boleveckých rybníků v oblíbené rekreační oblasti. Jejími průvodci 

jsou Spejbl a Hurvínek, známé postavičky, jejichž otcem je slavný plzeňský loutkář Josef 

Skupa (1892–1957). Od jeho narození uplyne v lednu 2022 130 let. Vybudování 
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Zážitkového okruhu Spejbla a Hurvínka bylo jednou z prvních akcí, jimiž si město toto 

významné výročí připomíná. 

Okruh je dlouhý pět a půl kilometru a je na něm deset stanovišť včetně startu. Každé 

z nich hlídá socha Spejbla nebo Hurvínka. Na stanovišti dostanou děti i dospělí za úkol 

splnit různá pohybová zadání, například udělat dřepy, oběhnout strom či trefit šiškou 

kmen stromu. 

Začíná se na hrázi Šídlovského rybníka a 120 metrů od startu u chatové oblasti je první 

stanoviště. Odtud se pokračuje cestou, která vede přírodní rezervací Kamenný rybník ke 

Kolomazné peci, ke smírčímu kříži v údolí Merán, pak k pískovcové skále Pupek a 

rybníčku Vydymáček v Arboretu Sofronka, kde jsou celkem dvě stanoviště. Z arboreta 

vede trasa přes nově vybudovanou lávku nad železniční tratí a čtyřproudou silnicí na 

Most k Třemošenskému rybníku a poté k rybníku Nováček u sídliště Košutka, kde 

putování končí. 

 

Obr. 51: Spejbl a Hurvínek fandí pohybu 

Město Plzeň v roce 2021 rozdělilo dotace sedmi regionálním sportovním akademiím, jež 

se v Plzni věnují sportujícím dětem a mládeži. Rozdělilo 11,3 milionu korun. Plzeň na 

základě platné Koncepce sportu města Plzně dlouhodobě podporuje provoz regionálních 

sportovních akademií. Vzájemná spolupráce byla stvrzena memorandem, a to mezi 

městem Plzní, Plzeňským krajem a daným svazem.  

Na konci roku 2020 vyhlásil Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu 

města Plzně dotační titul Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2021. V rozpočtu města 

na něj bylo vyhrazeno 13,5 milionu korun a dalších 400 tisíc korun bylo určeno výhradně 

na podporu hendikepovaných sportovců.  
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Tradiční plzeňské běžecké závody s názvem Hannah Pilsen Trail Krkavec se konaly 

v sobotu 13. listopadu 2021. Na organizaci se podílelo Mezigenerační a dobrovolnické 

centrum Totem. Start a cíl byl v autokempu Ostende Bolevák. Zúčastnily se ho téměř tři 

stovky závodníků. Běh byl určen pro celé rodiny. Připraveny byly trasy od 350 metrů až 

po maratón, nejkratší dětská trasa povede areálem kempu. Střední tratě o délce 11 a 

18  kilometrů vedly v okolí Boleveckých rybníků a Krkavce, maratonci navíc hned po 

startu běželi přes Chlum a pěšinkami nad Berounkou do Dolan a zpět. 

Malí závodníci s rodiči či prarodiči se opět mohli těšit na oblíbenou multigenerační 

štafetu pořádanou společně s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. 

Všichni běžci v cíli získali dřevěnou pamětní medaili.   Hlavní závod dlouhý 42 kilometrů 

ovládl Stanislav Rada s časem 2:54:40 hod.  Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina 

Houfková s časem 3:45:06 hod. Nejvíce zastoupená ovšem byla kategorie závodu na 

18 kilometrů.  

Velký bolevecký rybník obsadili v sobotu 20. listopadu 2021 otužilci. Konal se 42. ročník 

oblíbené Slavnosti slunovratu. Na tu se sjelo celkem 136 otužilců z celé republiky. 

Tradiční závod, který každoročně pořádá Klub sportovních otužilců Plzeň, byl součástí 

seriálu Českého poháru v zimním plavání. Otužilci bojovali na pěti různě dlouhých 

tratích, konkrétně 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů. Teplota vody byla 6,1 °C a vzduchu 

8,5 °C. Členové domácího klubu suverénně ovládli závod na nejkratší trati. Na Boleváku 

soutěžila i přemožitelka kanálu La Manche Kristýna Dyková, která se umístila v závodu 

na jeden kilometr na třetím místě.  

 
    11. Bezpečnost 

 
Policie: 
Úkolem služebny Městské policie Lochotín je zajišťovat pořádek v částech MO Plzeň 1 
Lochotín, Bolevec, Košutka, Vinice, Sylván, Roudná a Bílá Hora. Nedílnou součástí 
obvodu je i rozsáhlý komplex městských lesů a soustava Boleveckých rybníků. Součástí 
služebny Lochotín je i stanice Vinice, která sídlí na adrese Brněnská 65, Plzeň. V roce 
2021 byla dočasně uzavřena. 
 
Hlavní problematikou městského obvodu Plzeň 1 bylo v roce 2021 nesprávné parkování 
motorových vozidel. Jednalo se ve značné míře o parkování v křižovatkách, na chodnících 
a zatravněných plochách nebo  před kontejnery na komunální odpad, kde docházelo 
k tomu, že zaparkovaná motorová vozidla znemožňovala odvoz komunálního odpadu.  
 
Další velký problém, se kterým se hlídky Městské policie Lochotín potýkaly v roce 2021, 
bylo parkování řidičů, kdy nezůstával volný jízdní pruh v šíři tři metry pro každý směr 
jízdy a byl tak velice omezen průjezd všech vozidel, včetně vozidel IZS. Velkým nešvarem 
bylo i parkování nákladních vozidel (byť malých) do vnitřních částí sídliště, když je 
dopravním značením zakázáno.  
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V roce 2021 se ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně a městským 
obvodem Plzeň 1 podařilo snížit počet odstavených nepojízdných vozidel, tzv. vraků. 
Tato vozidla byla odstraněna rozhodnutím SVS města Plzně, nebo byla odstraněna při 
blokových čištěních komunikací a parkovišť.   
 
Z důvodu pokračující pandemie onemocnění Covid-19 došlo v roce 2021 k velkému 
omezení anebo k úplnému zrušení veškerých kulturních a sportovních akcí v městském 
obvodu Plzeň 1. Z tohoto důvodu došlo k podstatnému poklesu spáchaných přestupků 
v oblasti narušování veřejného pořádku v souvislosti s těmito akcemi. 
 
Průběžně se strážníci Městské policie věnovali problematice bezdomovců a 
nepřizpůsobivým občanům, kteří se shlukují v blízkosti nákupních center a bytových 
domů, kde uvedené osoby vysedávají a svým chováním a žebráním obtěžují své okolí. 
 
V období svátku Památky zesnulých a vánočních svátků prováděly v roce 2021 hlídky MP 
zvýšený dohled na hřbitovech, pietních místech, u obchodních center a jejich přilehlých 
parkovištích z preventivních důvodů k zamezení kapesních krádeží, jakožto i k zajištění 
veřejného pořádku. Soustředily se rovněž na kontroly městských sádek a přilehlých lesů 
v okrajové části MO Plzeň 1. 
 
Pro úspěšné absolventy Plzeňské senior akademie z městských obvodů Plzeň 1 a 4 se 
v srpnu 2021 v rámci již šestého ročníku projektu Nedám se! konal interaktivní  čtyřdenní 
workshop v šumavském Srní. (Další byl v září pro absolventy MO Plzeň 2 a 3). Na 
programu byl například výcvik v sebeobraně či laserové střelbě, trénink paměti nebo 
osvěta z oblasti sociální pomoci a zabezpečení či problematiky exekucí. 
 
Ve dnech 6. a 7. října 2021 pořádala Plzeň ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR 
3. ročník konference Národní dny prevence 2021. Tato jedinečná událost zabývající se 
především tématy prevence kriminality, bezpečnosti a protidrogové prevence se dostala 
díky Plzni do úplně nového formátu. Zájem byl veliký, na konferenci se přihlásilo na pět 
stovek účastníků. 
 
Více než pět stovek lidí se zapojilo do společného cvičení složek integrovaného 
záchranného systému, které se 7. října 2021 během odpoledních hodin konalo na pláži 
Ostende u Velkého Boleveckého rybníka. Cílem bylo prověřit připravenost policistů, 
záchranářů a hasičů v případě, že dojde k masivnímu útoku na účastníky poklidné taneční 
akce. Bylo to vyvrcholení celotýdenního cvičení integrovaných záchranných složek. Do 
taktického cvičení s názvem AMOK se zapojili také plzeňští strážníci, vojenští policisté, 
vodní a letecká záchranná služba a kolegové z řad německých policistů. 
 
 
 
 
 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 62 

 

 

 
 

Obr. 52: Společné cvičení prověřilo dobrou připravenost 
 

 
 
Hasiči 
V roce 2021 měla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Plzeň Bílá Hora 17 členů. V rámci 
obvodu provedli 20 zásahů, 2 mimo obvod. 13x poskytli technickou pomoc. U požárů 
byli přítomni v šesti případech.  Účastnili se brigád na údržbě areálu, budovy a techniky 
a školení. Kvůli koronavirovým opatřením byly zrušené všechny plánované akce pro 
mateřské a základní školy.  
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Plzeň Bolevec měla v roce 2021 25 členů.  18x 
likvidovala požár, 17x poskytla technickou pomoc, 2x pomáhala při dopravní nehodě. 
Členové JSDH se zúčastňovali školení, brigád, obnovy, oprav a údržby techniky, oprav a 
údržby požární zbrojnice a jejího areálu. Na území MO Plzeň 1 prováděli členové JSDH 
dezinfekci zastávek MHD, dětských hřišť a čištění okapů MŠ.  
 
V situaci, kdy vláda doporučila uzavření dětských hřišť, se první plzeňský obvod rozhodl     

zareagovat raději prevencí v podobě dezinfekce a umožnit tak jejich přístupnost. V rámci 

území obvodu i soustavy boleveckých rybníků byla dezinfikována veřejná prostranství, 

především dětská hřiště, herní prvky, lavičky, zastávky a ostatní odpočinková místa na 

území obvodu i soustavy boleveckých rybníků. Tohoto nelehkého úkolu se obětavě 

zhostili dobrovolní hasiči z Bolevce s pomocí zádových postřikovačů. Jenom do poloviny 

měsíce března 2021 bylo takto ošetřeno více než 118 herních prvků. 

V rámci spolupráce s městskými obvody a cílené podpory města Plzně při udržení 

akceschopnosti plzeňských jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo v roce 2021 
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z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu 

města Plzně pořízeno mimo jiné dvanáct setů dýchací techniky značky Dräger.  

Velitelé JSHD Bílá Hora I Bolevec si tak mohli převzít nové vybavení, konkrétně JSDH Bílá 

Hora čtyři kompletní sety dýchacích přístrojů, dále pak obě jednotky bezdotykové 

automatické dávkovače dezinfekce včetně stojanu a tlakové kompozitní lahve. Dýchací 

technika přispívá ke zvýšení akceschopnosti při zásazích jednotek.  

 

Obr. 53: Velký zájem malých hasičů vzbudil v září 2021 Junior cup O pohár starostky 

MO Plzeň 1 

Dobrovolní hasiči z Bolevce v sobotu 18. září 2021 oslavili 120 let činnosti sboru, který 

byl založen 1. prosince 1901. Oslava se uskutečnila na Bolevecké návsi přímo před 

požární zbrojnicí a konala se pod záštitou starostky prvního městského obvodu Heleny 

Řežábové. Na slavnostním nástupu zdejších hasičů všechny přítomné přivítal starosta 

hasičů Jan Benda, který shrnul historii sboru a ocenil činné hasiče čestným uznáním za 

jejich dlouhodobou práci.  

 

Obr. 54: 120 let boleveckých hasičů, to už je nějaké výročí 
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Poděkování slyšeli hasiči i z úst prvního místostarosty obvodu Miroslava Brabce, 

primátora města Plzně Martina Baxy a šéfa plzeňských hasičů Pavla Musila. Hasičům 

popřáli mnoho zdaru do dalších let, poděkovali jim za vynikající práci s dětmi a mládeží 

a připomněli, jak důležitou jsou součástí životů všech Plzeňanů a že přispívají ke 

společenskému životu na Bolevecké návsi.  

Primátor spolu s šéfem plzeňských hasičů závěrem ceremoniálu připnul slavnostní 

stuhu. Následovala ukázka práce mladých hasičů, kteří si připravili pro veřejnost velmi 

akční situaci. Nejmenší hasiči z kroužku Kačerů předvedli, jak bravurně ovládají spojování 

a rozpojování hadic na čas. 

Jejich starší kamarádi z kroužků Plameňáci a Pinďule si už troufli pod vedením svých 

vedoucích na opravdový zásah hořícího předmětu. Na povel velitele vozu vyskákali 

z požárního automobilu, natáhli útočné vedení a ve velmi krátkém čase zlikvidovali 

požár. Po celou dobu slavností bylo možné si prohlédnout současnou i historickou 

techniku, kterou mají bolevečtí hasiči k dispozici, a fotografie dokládající činnost sboru 

po dlouhá desetiletí. Hasičům z Bolevce hrála během akce kapela a společně s rodinami, 

přáteli a kamarády ze spřátelených sborů si všichni užili krásné slavnostní odpoledne. 

Nové prvky zvyšující bezpečnost a viditelnost při zásahu dostala v roce 2021 cisternová 

automobilová stříkačka dobrovolných hasičů z Bolevce. Kromě žlutých reflexních pásů 

přibyla na auto také výstražná LED světla. Úpravu auta provedla specializovaná firma na 

náklady prvního městského obvodu. Činily celkem 80 tisíc korun. Jednotka boleveckých 

hasičů dostala stříkačku CAS 20 Scania v září 2021 od města Plzně. Díky nové technice si 

bolevecká jednotka zachovává vysokou akceschopnost. Nová stříkačka je vhodná i pro 

pohyb v sídlištní zástavbě. 

 

Obr. 55: Upravená hasičská stříkačka  

Téměř dvě stovky mladých hasičů z Plzně a okolí se v sobotu večer 16. října 2021 zapojily 

do branného závodu Z pohádky do pohádky, který se uskutečnil v lesích poblíž Krkavce. 

Účastníci museli prokázat odborné hasičské vědomosti nebo znát základy první pomoci. 
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Úkoly plnili na jednotlivých stanovištích, kde na ně čekaly různé pohádkové bytosti a 

zvířátka.  

 

Obr. 56: Při cestě z pohádky do pohádky musíte něco znát! 

Pokořitel Chlumu. Tak se jmenovala hasičská soutěž, jejíž první ročník se v sobotu 

6.  listopadu 2021 uskutečnil na rozhledně na Chlumu, kde jej pořádali dobrovolní hasiči 

z Plzně-Újezda. Soutěže se zúčastnili převážně muži, pozoruhodné však byly i ženské 

výkony. A zde se nejlépe umístily mladé hasičky z Bolevce. Úkolem bylo zdolat co 

nejrychleji a v plné výstroji věž se 121 schody. Na první příčce se umístila šestnáctiletá 

Simona Palečková, druhou pozici pak obsadila   její starší sestra Nikola. Jsou to dcery 

hasičského zbrojmistra Jana Palečka, které vyrostly v kroužku Pinďule z SDH Bolevec.   

 

     12. Osobnost 
 

 
 

Obr. 57: Jan Prokop v době, kdy sloužil u RAF 
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9. listopadu 1911 se v Plzni narodil generálmajor, příslušník RAF, Jan Prokop. 

Od útlého věku se zajímal o letadla. Když byl starší, stal se členem plzeňského leteckého 

klubu. Nebyl pilot, ale letecký zbrojíř. Staral se o to, aby letadlo bez jediného problému 

v pořádku vzlétlo a zase se bez nesnází vrátilo. V roce 1931, když mu bylo 19 let, začal 

sloužit u letectva Československé armády.  

Když v roce 1939 vznikl Protektorát Čech a Morava, Hitler zrušil československou 

armádu, Jan Prokop se rozhodl utéct do Polska k Cizineckým legiím. Nebylo lehké dostat 

se přes hranice, ale podařilo se mu to a 6. 6. 1939 se na konzulátu v Krakově přihlásil do 

Československé zahraniční armády. Předložil dokument, který potvrzoval, že pracoval 

jako letecký zbrojíř v Československé armádě s hodností štábního rotmistra, a přijali ho 

do stejné funkce. 

Jeho další cesta vedla po Visle do Gdaňska, odtud po moři na sever Francie. Tam se 

dostal k letecké stíhací jednotce Československé zahraniční armády stíhací perutě 

III./3  v Cormeilles en Vexin. 21. května 1940 se mu podařilo zasáhnout kulometem jeden 

z útočících německých bombardérů a za to byl pak vyznamenaný francouzským 

válečným křížem Croix de Guerre. 

Poté, co Německo v červnu 1940 Francii dobylo, byli čeští letci převáženi do Velké 

Británie k dalším bojům. Zde začaly rychle vznikat útvary Československých letců. 

Jednalo se přitom o útvary RAF, což znamená Královské letecké útvary. Když pak byla 

v říjnu 1940 podepsána československo-britská dohoda o československé branné moci, 

stal se oficiálním členem RAF. Sloužil u 312. stíhací perutě v Duxfordu, která se záhy 

přestěhovala na letiště Speke u Liverpoolu.  

Tam se staral jako mechanik o moderní letouny Hawker Hurricane Mk. I a svým dílem 

vlastně přispěl v létě 1944 k vítězné bitvě o Normandii. Poté, co 7. 5. 1945 nacistické 

Německo v Remeši podepsalo akt bezpodmínečné kapitulace, ještě chvíli ve Velké 

Británii zůstal. Jednak převzal několik vyznamenání, jako hvězda kampaně, britská 

válečná medaile a britská medaile Za obranu a jednak složil maturitu na československé 

státní střední škole, která tam během války působila.    

Po návratu byl 1. ledna 1946 povýšen na kapitána leteckého zbrojnictva, a dostal ještě 

medaile Za chrabrost, Za zásluhy a Československý válečný kříž. Když se v únoru 1948  

dostala k moci komunistická strana, byli vojáci, kteří bojovali na západní frontě, 

považováni poúnorovým režimem za nebezpečí. Proto chtěl republiku opustit a vrátit se 

zpátky do Velké Británie.  

Bohužel byl jeho plán vyzrazen, a tak skončil za mřížemi za pokus o útěk do zahraničí. 

V dubnu roku 1950 byl režimem zinscenován monstr proces na Borech, v němž byl 

odsouzen k trestu smrti – později byl rozsudek změněn na 20 let vězení. Poté byl 17 let 

vězněn. Když byl propuštěn, pracoval jako elektrikář na dráze. Částečně rehabilitován 

byl v roce 1968.     
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V roce 1989 byl Jan Prokop plně rehabilitován, v roce 1990 dekorován Řádem Milana 

Rastislava Štefánika, v roce 1991 povýšen do hodnosti plukovníka, v roce 1996 povýšen 

na generálmajora. V témže roce obdržel čestné občanství města Plzně.   

 

Obr. 58: Jan Prokop zemřel 19. září 2004 a je pohřbený na hřbitově v Bolevci. 

    
    13. Koronavirus 
 

Plzeň spolu s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z. s., spustila 18. ledna 

2021 vlastní systém pomoci seniorům s registrací na očkování proti onemocnění covid-

19. Město zřídilo telefonní centrum, v něm byli na čísle 374 780 960 připraveni 

pracovníci a dobrovolníci spolu s volajícím seniorem vyplnit registrační formulář. 

Telefonní centrum fungovala jako ústředna až s pěti přístroji dle potřeby a aktuálního 

zájmu. Na nich proškolení pracovníci a dobrovolníci přijímali a vyřizovali hovory seniorů. 

Lidé mohli telefonovat každý den od pondělí do pátku, v čase od 9 do 15 hodin. 

Dobrovolníci pomáhali vyplňovat seniorům dotazníky i v jejich domovech, a nebo si 

senioři mohli dojít na kontaktní místa, kde jim dobrovolníci s registrací pomohli. 

Kontaktní místa byla přímo v Bolevci v TOTEMu nebo v jednotlivých plzeňských 

obvodech. Senior mohl také na telefonním čísle 374 780 960 požádat o asistenci a 

dobrovolník z TOTEMu ho doprovodil přímo do očkovacího centra. V případě potřeby 

pomohli i hendikepovaným osobám, které žijí osamoceně a nemohou využít například 

pomoc rodiny.    

S registrací na očkování pomáhaly seniorům v roce 2021 i pracovnice Sociálního odboru 

ÚMO Plzeň 1. Registraci a následnou rezervaci termínů očkování zajišťovaly buď osobně 

nebo asistencí po telefonu. Kontaktovat se mohli senioři na lince 602 222 741 nebo 

e  - mailu ockovaniMO1@plzen.eu. Jestliže senior neměl možnost dopravit se na místo 

očkování, městský obvod Plzeň 1 byl schopen zajistit dopravu i případný doprovod.  

V 31. ZŠ v roce 2021 pomáhali dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci Integrovaného 

záchranného systému Plzeňského kraje (IZS PK), s výukou, přípravou i s využitím volného 
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času. Pedagogové, vychovatelé i ostatní pracovníci školy se tu po celý den starali o děti, 

jejichž rodiče vykonávali náročné povolání a v době pandemie onemocnění covid-19 

pracovali v první linii, a to nejen z Plzně, ale i okolí. Kromě oběda pro ně škola zajišťovala 

i dvě svačiny a pití na celý den. Vše bylo zdarma, náklady na stravu hradil Plzeňský kraj.  

Plzeňská pobytová zařízení pro seniory i osoby žijící s hendikepem měla už od ledna 2021 

naočkovánu většinu svých klientů a zaměstnanců. Například v největším zařízení – 

Městském ústavu sociálních služeb v Plzni očkovali od 13. do 15. ledna.  

S maximálním vypětím všech sil dávali každodenně bratři a sestry Zdravotnické 

záchranné služby Plzeňského kraje naději desítkám lidí bojujících o svůj život. Vedení 

prvního plzeňského obvodu se proto na jaře 2021 rozhodlo poděkovat záchranářům a 

předalo jim, ve spolupráci s lokálními dodavateli, pivovarem Raven a Pekelnou 

cukrárnou, pozornost, která jim měla dodat tolik potřebnou energii. Záchranářům 

předala starostka prvního obvodu Helena Řežábová společně s místostarosty 

Miroslavem Brabcem a Ilonou Jehličkovou koláčky a dezerty z dílny Pekelné cukrárny a 

30 dárkových setů řemeslného pivovaru Raven, z nichž každý obsahoval tři druhy piva.  

 

Obr. 59: Alespoň malé poděkování za velké nasazení                                                               

Dary do zdravotnických zařízení zaslala krajská metropole jako poděkování za boj proti 

onemocnění covid-19. Do Fakultní nemocnice Plzeň, EUC Kliniky Plzeň, Mulačovy 

nemocnice a nemocnice PRIVAMED putovaly dodávky kávy, čaje, sladkých i slaných 

pochutin či ovoce a také drogerie. 
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Obr. 60: Poděkování za náročný boj s Covidem pro zdravotníky ve FN Plzeň 

představovaly kávovary darované MO Plzeň 1 

  

Obr. 61: Sestřičkám z Privamedu udělalo poděkování MO Plzeň 1 za jejich náročnou 

činnost v koronavirové době radost 

Městská knihovna spustila 11. ledna 2021 bezkontaktní půjčování knih ve svých 

pobočkách s celotýdenním provozem, tedy i v prvním plzeňském obvodu. Bylo určeno 

pro registrované čtenáře, kteří si knihy, ale i dokumenty, jako mapy nebo audiovizuální 

nosiče či deskové hry, předem objednají po on-line přihlášení do svého čtenářského 

konta. Pro vyzvednutí bylo nutné objednat si přesný termín. Registrovaní čtenáři si také 

mohli zdarma stáhnout e-knihy. 
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Pro tvůrce z Divadla Alfa se stalo v době koronavirové krize hlavním komunikačním 

kanálem on-line prostředí. Hlavním spojením s diváky byl YouTube kanál divadla Alfa 

zírá, který měl velmi dobrou sledovanost.  Od února 2021 se pak děti mohly dívat   na 

streamy pohádek Umanutá princezna, Tajemný hrad v Karpatech a další. Pro publikum 

z mateřských a základních škol připravila Alfa každý týden nový záznam inscenace, které 

doprovázely speciální hravé pracovní listy.   

Za dobu celé koronavirové krize museli v roce 2021 v Měšťanské besedě zrušit nebo 

přesunout více než 850 naplánovaných akcí. Fanoušci Kina Beseda však mohli takřka od 

začátku vládních omezení každý týden v pohodlí svých domovů sledovat oceňované 

snímky z filmových festivalů, dokumenty mapující životy zajímavých osobností, 

v programu se objevovaly i dětské a rodinné filmy, komentované prohlídky světových 

muzeí a galerií. Velké oblibě se těšil i blok on-line cestovatelských přednášek.  

Vedení prvního plzeňského obvodu myslelo i v roce 2021 na zdravotně znevýhodněné 

lidi. Starostka Helena Řežábová společně s místostarostkou Ilonou Jehličkovou předaly 

650 kusů respirátorů třídy FFP2 seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem, kteří bydlí 

v komunitních bytech v domu U Jam v Bolevci. Respirátory obdržel první obvod od 

Potravinové banky.  

Vedení městského obvodu Plzeň 1 se rozhodlo darovat část respirátorů členům Klubu 

Jednička ze sekce Jednička pro seniory. Od čtvrtka 11. března 2021 si mohl každý senior 

registrovaný v Klubu Jednička ve vrátnici ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, vyzvednout 

jeden balíček obsahující 5 ks respirátorů FFP2. O respirátory byl velký zájem, rozdalo se 

800 balíčků.  

Velké poděkování našim zdravotníkům za uplynulé náročné období zformulovaly děti se 

svými učitelkami ze 7. mateřské školy v Kralovické ulici v Plzni na Lochotíně do krásných 

srdcí a dalších obrázků, kterými vyzdobily chodbu u ambulancí nemocnice PRIVAMED. 

Perníkovými, keramickými srdíčky a dalšími výtvarně zpracovanými motivy srdíček 

popřály hodně štěstí, zdraví i lásky všem sestřičkám k Mezinárodnímu dni zdravotních 

sester 12. května. Radost tak udělaly nejen sestrám, které se předání zúčastnily, ale 

všem v nemocnici. 

 
14. Zdroje 
 

             -             Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 –  6 roku 2021 
             -             Radniční listy 2021 
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             www.idnes.cz 
             -             www.novinky.cz 
             -             www.plzenskydenik.cz 

http://www.plzenskydenik.cz/
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             -             www.plzen.eu 
             -             www.kraj-plzensky.cz 
             -             www.csnn 
             -             Webové stránky Českého statistického úřadu 
             -             www.plzen.cz 
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