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    1. Počet obyvatel  

Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 1. 1. 2019: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel ………………………….47 862 
Počet cizinců s trvalým pobytem …………………………………………………………………. 1 769 
Celkem…………………………………………………………………………………………………………49 631 
 
        

     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 Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019  
 
Seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu 
 
 

 Název kandidujícího subjektu Typ  
PS – politická strana  
PH – politické hnutí  
K – koalice 

1 Agrární demokratická strana PS 

2 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL PH 

3 Alternativa pro Českou republiku 2017 PH 

4 ANO 2011 PH 

5 ANO, vytrolíme europarlament PH 
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6 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA PH 

7 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI PH 

8 Česká pirátská strana PH 

9 Česká strana sociálně demokratická PS 

10 Česká Suverenita PS 

11 Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za národní 
suverenitu! 

K 

12 Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT PS 

13 Evropa společně PH 

14 HLAS PH 

15 JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost PS 

16 Klub angažovaných nestraníků PH 

17 Komunistická strana Čech a Moravy PS 

18 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA PH 

19 Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová PS 

20 Moravané PS 

21 Moravská a Slezská pirátská strana PS 

22 Moravské zemské hnutí PH 

23 Národní socialisté PS 

24 NE-VOLIM.CZ PH 

25 Občanská demokratická strana PS 

26 PATRIOTI PRO NEUTRALITU K 

27 Pro Česko PH 

28 PRO Zdraví a Sport PH 

29 PRVNÍ REPUBLIKA PH 

30 Romská demokratická strana PS 

31 ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - 
NECHCEME EURO 

K 

32 Sdružení pro republiku - Republikánská strana 
Československa Miroslava Sládka 

PS 

33 STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 K 

34 Strana nezávislosti České republiky PS 

35 Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ K 

36 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) PS 

37 Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ 
PLACENÍ 

K 

38 TVŮJ KANDIDÁT PH 

39 Vědci pro Českou republiku PH 

40 Volte Pravý Blok PS 

 
Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Evropského parlamentu 
v 56 volebních okrscích. Volební okrsky byly označeny pořadovými čísly 1001 až 1056. 
Volební místnosti byly umístěny zejména v budovách základních škol. V seznamu bylo 
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39 026 voličů. K volebním urnám se vydalo 28,72 % z nich. Z vydaných 11 209 obálek jich 
bylo odevzdáno 11 203, platných hlasů bylo 11 135, což představuje 99,39 %. 
 
Výsledky voleb na území MO Plzeň 1 
Strany, které překročily pětiprocentní hranici 
 

Strana Procento Počet hlasů 

ANO 2011 20,97 2 336 

Občanská demokratická strana 14,98 1 669 

Česká pirátská strana 14,22 1 584 

STAROSTOVÉ (STAN) + TOP 09 12,04 1 341 

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 10,92 1 216 

Komunistická strana Čech a Moravy 7,10 791 

 
V České republice překročilo hranici pro vstup do EP 7 kandidujících subjektů 
 

Subjekt Hlasy  
v % 

Počet 
mandátů 

+/- 

ANO 2011 21,18 6 +2 

Občanská demokratická strana 14,54  4 +2 

Česká pirátská strana 13,95  3 +3 

STAROSTOVÉ (STAN) + TOP 09 11,65  3 +1 

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 
(SPD) 

9,14  2 +2 

Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová 7,24  2 -1 

Komunistická strana Čech a Moravy 6,94 1 -2 

 

Seznam europoslanců z České republiky pro období 2019 – 2024 

Jméno Navrhující strana 

Dita Charanzová BEZPP za ANO 2011 

Martina Dlabajová BEZPP za ANO 2011 

Martin Hlaváček BEZPP za ANO 2011 

Radka Maxová BEZPP za ANO 2011 

Ondřej Knotek BEZPP za ANO 2011 

Ondřej Kovařík BEZPP za ANO 2011 

Jan Zahradil Občanská demokratická strana 

Evžen Tošenovský Občanská demokratická strana 

Veronika Vrecionová Občanská demokratická strana 

Alexandr Vondra Občanská demokratická strana 

Marcel Kolaja Česká pirátská strana 

Markéta Gregorová Česká pirátská strana 
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Mikuláš Peksa Česká pirátská strana 

Jiří Pospíšil TOP 09 

 Luděk Niedermayer TOP 09 

Stanislav Polčák STAROSTOVÉ (STAN) 

Ivan David Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 
(SPD) 

Hynek Blaško Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 
(SPD) 

Tomáš Zdechovský Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová 

Michaela Šojdrová Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová 

Kateřina Konečná Komunistická strana Čech a Moravy 

 
 
      3. Rozpočet obvodu 

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 k 31. 12. 2019 činil 29 764 tis. Kč. 
  

Daňové příjmy MO Plzeň 1 podle schváleného rozpočtu činily 4 488 tisíc Kč. Byly tvořeny 
místními poplatky (poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a z ubytovací 
kapacity). Další část daňových příjmů tvořily správní poplatky.  
  
Nedaňové příjmy ve výši 8 472 tis. Kč byly podle schváleného rozpočtu převážně tvořeny 
příjmy z úroků, sankčních plateb, z pronájmu majetku, pozemků, movitých věcí, objektů 
mateřských škol, prodeje majetku, z reklam.  
  

Celkové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2019 činily 165 238 tis. Kč. 
 

Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2019 činily 144 365 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.   
 
MO Plzeň 1 podpořil i v roce 2019 velké množství sportovních klubů, sdružení a spolků 
různého zaměření prostřednictvím poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1.   

  
V jejich rámci pak byly vynaloženy značné částky na organizace, sdružení a spolky 
působící nejen na území plzeňského prvního obvodu, ale v celém městě.   
 
Z kapitoly provozních výdajů byly čerpány prostředky mimo jiné na zajištění akcí 
pořádaných MO Plzeň 1 a také na akce ve spolupořadatelství a pod záštitou MO Plzeň 1. 
 
Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 činily v roce 2019 20 873  tis.  Kč. Byly určeny do 
investičních staveb, oprav a ostatních výdajů, např. do výstavby, nových parkovacích 
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míst, chodníků a komunikací, do dětských hřišť a do stavebních úprav a modernizace 
kuchyně v 90. MŠ.  
 

 
    4. Rozvoj obvodu 
 
Nové vedení MO Plzeň 1 se zavázalo ve své volební kampani, že se chce častěji 
a neformálněji setkávat s obyvateli a diskutovat o důležitých tématech týkajících se 
života v největším plzeňském obvodu. 
 
První setkání proběhlo před koncem roku 2018 v Restauraci U Rytíře Lochoty a neslo se 
v konstruktivním a přátelském duchu. Diskuse se zúčastnilo téměř třicet obyvatel, kteří 
si přišli pro odpovědi na otázky týkající se např. územního plánu, investic v obvodu, 
rekonstrukcí a kapacity mateřských škol či dopravní obslužnosti obvodu. 
 
Druhé setkání nové starostky Heleny Řežábové, místostarostů Brabce, Jehličkové, 
a Uhlíka a dalších členů vedení městského obvodu Plzeň 1 se uskutečnilo 21. ledna 2019 
v Bolevecké sokolovně.  
  
Účastníci se společně bavili o rekonstrukci a s ní spojených uzavírkách v ulici Studentská, 
jejíž dokončení je plánováno na duben 2020, zazněly dotazy k zvýšení bezpečnosti a 
zlepšení úklidu na obvodu. Důležitým tématem se stala rovněž rekonstrukce plynovodu 
na Lochotíně, která s sebou přinesla i nutnost kácení vzrostlých stromů s náhradní 
výsadbou nových. 
 

 
 

Obr. 1: Občané se o rozvoj MO Plzeň 1 živě zajímali 
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Rekonstrukce plynovodní sítě byla na Lochotíně zahájena již začátkem roku 2019. První 
etapa  zahrnovala  alej  Svobody, ulice  Vlastina, E. Krásnohorské,  Lidická a  Sokolovská. 
23. 3. 2019 byla  zahájená  druhá  etapa, která pokračovala v ulici Sokolovská, dotkla se 
ulic Gerská, Komenského, Majakovského, Ledecká, Spojenců, Vaníčkova, Dolejší, Pod 
Cvičištěm, Studentská, nám. Odboje a Lidická. Poslední etapa byla ukončena v září 2019.  
 
6. 3. 2019 proběhlo v kavárně Krašovská Aktivity centrum již 3. setkání obyvatel 
s vedením prvního plzeňského obvodu. Diskuse se zúčastnilo kolem 50 občanů. Témata, 
která se místy stala důvodem vášnivé, ale věcné diskuse, se hodně podobala těm, která 
zazněla i na předchozích setkáních – nedostatek parkovacích míst, bezpečnost ve 
vybraných lokalitách a s tím související činnost městské i státní policie, stav chodníků, 
chování majitelů psů, dále pak i lokální problémy z některých částí našeho obvodu.  
 
Starostku MO Plzeň 1 Helenu Řežábovou mile překvapilo, že si představitelé obvodu 
vyslechli nejen kritiku toho, co by se mělo zlepšit, ale i poděkování za to, co se na území 
obvodu povedlo. 
 
Přebytkem ve výši 224 milionů korun skončilo hospodaření města Plzně za rok 2018. 
Volné peníze, s nimiž se původně nepočítalo, se podařilo získat díky lepším příjmům a 
zejména úsporou výdajů.  
 
Přebytek se zastupitelé města Plzně rozhodli využít na řadu investic a akcí, mimo jiné na 
spolufinancování dotačních projektů, na obnovení a oživení prostoru u nádraží, na 
opravy bytového a nebytového fondu, výměnu panelů na tramvajové trati ve Slovanské 
ulici a další.  
 
Částkou 9 milionů korun se například město rozhodlo posílit rozpočet na rekonstrukce 
svého bytového a nebytového fondu. Devět milionů uvolnilo také na rekonstrukci 
spojovací chodby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Nováček. 
 
Celkem 590 milionů korun z volných zdrojů rozdělilo město Plzeň mezi několik akcí.  
70 milionů korun bylo určeno na výstavbu centrální vývařovny jídel pro městská zařízení 
pečující o seniory. Mělo by vzniknout v Kotíkovské ulici na Košutce v areálu Domova se 
zvláštním režimem Čtyřlístek. Bude se v ní vařit dva tisíce jídel denně. 
 
V roce 2019 byla zahájena akce Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou 
–  Na Louce. V rámci této stavby byla provedena dvoupruhová komunikace v základní 
šířce 5,5 m, oboustranné chodníky z betonové zámkové dlažby, parkovací záliv, úprava 
stávajících sjezdů na sousední pozemky a veřejné osvětlení. 
 
Rada MO Plzeň 1 byla v roce 2019 seznámena s několika studiemi města Plzně. Jednalo 
se o studii Křižovatka Rondel, dále Přemostění řeky Mže a ulice Tyršova a studie Ostende. 
 
Starostka Helena Řežábová spolu s místostarosty městského obvodu 29. 5. 2019 
diskutovala s obyvateli Vinic. Jednalo se o tématech jako např. plynulost a bezpečnost 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 8 

 

dopravy, parkování, problémy s bezdomovci, bezpečnost, čistota ulic a chodníků. 
Zajímavým podnětem byla  žádost o častější konání společenských akcí v prostoru Vinic. 
 

 
 

Obr. 2: Občanům Vinic záleží na rozvoji jejich části MO Plzeň 1 
 

Řada dotazů směřovala k revitalizaci vnitrobloku Bzenecká-Strážnická. Společný projekt 
občanů a MO Plzeň 1 se po 4 letech dočkal svého zhotovitele, jímž se stala společnost 
Jech a Hoffmann, s.r.o. Součástí stavby má být vybudování sportovního hřiště, 
chodníkových tras i osazení mobiliáře a sadové úpravy, spočívající ve výsadbě 111 ks 
vzrostlých listnatých stromů, výsadbě nízkých keřových skupin i v založení trávníků. 
 
Práce na kultivaci veřejného prostoru mezi domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a 
komunikací Studentská byly v roce 2019 již započaty. Náklady na stavbu činí 
16 902 tis.  Kč. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2020. Tato stavba bude 
částečně hrazena z dotace poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení.  
 
MO Plzeň 1 pokračoval v roce 2019 v úpravách vnitrobloků na území Košutky. 
18.6. 2019 proběhla první veřejná diskuse s architektem k obnově vnitrobloku ulice 
Manětínská. Na základě podnětů obyvatel byla zhotovena architektonická studie, která 
byla na podzim 2019 předložena veřejnosti k projednání na druhém setkání. Samotná 
obnova by mohla být zahájena v roce 2021, případně 2022. 
 
Plzeň získala první místo ve výzkumu Město pro byznys 2018 v Plzeňském kraji. Bylo to 
díky velkému počtu malých a středních firem, vysokému počtu studentů a učňů 
technických škol, počtu právnických osob, výborné dopravní dostupnosti a přívětivému 
webu nabízejícímu informace pro podnikatele. Druhé skončilo Stříbro a třetí Přeštice. 
Ocenění bylo uděleno v rámci krajského setkání Svazu měst a obcí České republiky, které 
se konalo ve středu 13. března 2019 v plzeňském Parkhotelu. 
 
Město Plzeň má od roku 2019 nové moderní aktualizované webové stránky 
www.plzen.eu. Mají jednodušší strukturu, hned po jejich otevření se objeví informace, 
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jak a kde řešit propadlý občanský průkaz, kde ohlásit trvalý pobyt a řada dalších 
důležitých upozornění.  
 
Na hlavní stránce dominuje odkaz na řešení různých životních situací včetně formulářů, 
které si mohou občané stáhnout a rovnou vyplnit. Horní lišta stránek uživatele navede 
na hlavní témata, kterými jsou vzdělávání, doprava, podnikání a další oblasti. 
 
Žáci 17. základní školy a mateřské školy v Malické ulici na Roudné mají od roku 2019 
novou půdní vestavbu, ve které vznikly specializované učebny, kabinet a sociální zázemí. 
Stavba trvala pouze šest měsíců. Přístavba nových učeben za téměř 10 milionů korun 
byla nutná z důvodů nedostatečné kapacity. 
 
Plzeň se v roce 2019 připojila k celosvětové bezdrátové síti eduroam, a to jako první 
město v České republice.  Tuto síť využívají lidé po celém světě. Její hlavní výhodou je 
ověřitelnost, zabezpečení a garantovaná technická úroveň. Může ji využít každý, kdo v ní 
má založený účet. Pokud tedy do Plzně přijede například student z Ameriky, dostane se 
pohodlně na internet, a to prostřednictvím účtu, který doma běžně používá.  
 
Možnost nové registrace město poskytlo svým zaměstnancům a základním školám. 
Projekt spadá do konceptu Smart City Plzeň, jehož cílem je pomocí chytrých řešení 
zlepšovat kvalitu života obyvatel západočeské metropole. 
 
Plzeňané měli možnost se seznámit s tím, jak územní studie navrhuje upravit prostor 
křižovatky zvané Rondel. První veřejné představení studie bylo 26. června 2019 od 
17 hodin ve Sněmovním sále na plzeňské radnici. 
 
Důvodem zamýšlené přestavby křižovatky zvané Rondel je špatný technický stav mostů 
i potřeba zlepšit obslužnost lokality, ve které se nyní staví řada nových domů. Navržená 
varianta počítá s tím, že současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici nahradí 
úrovňová křižovatka. Úpravy by měly začít po dokončení západní a severovýchodní části 
městského okruhu, tedy zhruba v roce 2023. 
 
Setkání obyvatel ulic Manětínská a Rabštejnská nad plánováním obnovy vnitrobloku 
proběhlo 18. 6. 2019.  Přišlo kolem 90 lidí, kteří se jednoznačně vymezili proti 
případnému využití území pro parkování. Dalším tématem byla podoba asfaltové 
sportovní plochy. Diskutující vyjádřili přání ji ponechat a zkvalitnit. Diskutovalo se rovněž 
o bývalém minigolfu a přilehlém baru. Třetím tématem byla zeleň ve vnitrobloku. 
Všechny podněty byly zapracovány do architektonického návrhu, který MO Plzeň 1 spolu 
s architektem představil v prosinci. K realizaci úprav by mělo dojít v letech 2021 a 2022.  
 
Během prázdnin 2019 probíhaly na území MO Plzeň 1 investiční akce v objektech MŠ. 
V 90. MŠ byla zahájena stavba již v červnu a její součástí bylo provedení kompletně 
nových rozvodů vody, elektroinstalace a nové tukové kanalizace. Dále byly vybourány 
stávající povrchy a nahrazeny novými obklady a dlažbami. Pro prostor kuchyně byla 
navržena nová vzduchotechnická jednotka. 
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Kromě rekonstrukce kuchyně proběhla na jednotlivých pavilonech (A, B a J) rekonstrukce 
sociálních zařízení pro personál. V prostorech sociálních zařízení byly vyměněny veškeré 
obklady a dlažby a instalovány nové zařizovací předměty.  
  
K renovacím došlo také v 78. mateřské škole Plzeň, Sokolovská 30, kde byla ještě před 
koncem srpna 2019 instalována nová vzduchotechnická jednotka pro přívod čerstvého 
a odvod zkaženého vzduchu a v prostoru kuchyně nad varným centrem nová účinná 
digestoř. S instalací vzduchotechnické jednotky byly spojeny drobné stavební úpravy a 
ve vstupní chodbě byla položena nová keramická dlažba. 
 
V druhé polovině srpna 2019 byly dokončeny stavební práce na komunikaci v Sokolovské 
ulici č. 67 – 75. Původní podélné parkování v počtu cca 13 míst v horní části ulice bylo 
nahrazeno 20 kolmými stáními. Dalších 8 nových míst vzniklo namísto stávající zelené 
plochy v dolní části u výjezdu z ulice. 
 
ÚMO Plzeň 1 v rámci regenerace veřejného prostranství nechal vybudovat vyvýšený 
záhon na prostranství před vstupem do 4. ZŠ. Na podzim 2019 byla sousední travnatá 
plocha osazena 8 alejovými stromy. Cílem Úřadu městského obvodu Plzeň 1 bylo zvýšit 
počet stromové zeleně a vytvořit příjemný a kreativní prostor před touto základní 
školou. 
 
Od září 2019 má obvod vlastní facebookovou stránku www.facebook.com/moplzen1. 
 
2. 10. 2019 se představitelé MO Plzeň 1 setkali s obyvateli Bílé Hory.  Celá akce se nesla 
v informačním duchu o plánovaných rekonstrukcích či zpracovaných studií na 
revitalizace. Nejpalčivější otázkou se ukázala rekonstrukce Zručské cesty a ulice 28. října.  
Týkala se zejména rychlostních retardérů, omezení rychlosti na 30 km v hodině v místě 
za mateřskou školkou i problémů s eventuálními objízdnými trasami při rekonstrukci 
ulice 28. října. Tato rekonstrukce je v kompetenci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 
a město Plzeň je pouze spoluinvestorem. 
 

 
 

Obr. 3: Rovněž Bílá Hora je v centru zájmu představitelů MO Plzeň 1 

http://www.facebook.com/moplzen1
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Na přelomu října a listopadu 2019 byly dokončeny stavební úpravy Zručské cesty. 
V rámci toho byla provedena nová dvouproudová komunikace, upraveny křižovatky 
s místními komunikacemi K Pecihrádku a Na Louce. Součástí byla též instalace nových 
stožárů veřejného osvětlení, byly vybudovány nové oboustranné chodníky a 13 nových 
parkovacích stání. 
 
První etapa rekonstrukce ulice 28. října bude pravděpodobně zahájena po napojení 
silnice I/20 okružní křižovatkou. Jedná se o úsek od autosalonu Hornát po kruhový 
objezd u Boleváku a dále směr Jateční ul. Tyto práce by měly začít koncem dubna 2020 
a jsou plánovány na necelých 5 měsíců. 
 
2. října 2019 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná sportovní hala v Krašovské 
Aktivity centrum v Plzni na Košutce o rozměrech 30, 9 x 19, 2 metru a ploše přes 590 m2.  
 
Starou podlahu nahradila nová pružná krytina, stěny získaly obklady z březové překližky, 
které zakrývají nosné sloupy a umožňují tak bezpečnější pohyb sportujících. Bylo 
instalováno nové LED osvětlení a ventilátory a vyměněny elektrické rozvody. Oprava si 
vyžádala 5,59 milionu korun. 
 
V hale lze hrát míčové sporty i badminton či florbal. Využít ji mohou i oddíly bojových 
sportů, na které tu čeká 200 m2 tatami, tanečníci nebo mateřské školky pro pohybové 
aktivity. Hendikepovaní sportovci tu mají pro trénink boccii nalajnované hřiště. 
 
Krašovská Aktivity centrum nabízí volnočasové vyžití v oblastech sportu, tance a umění. 
Během týdne ho v roce 2019 navštívilo i několik tisíc lidí. Celý areál prošel rozsáhlými 
opravami, město tu od roku 2016 do konce roku 2019 investovalo téměř 50 milionů 
korun.  
  
V roce 2019 zde bylo rovněž otevřeno nové venkovní parkourové hřiště, největší ve 
střední Evropě. Centrum nabízí i kurzy pro veřejnost a programy pro mateřské a základní 
školy. Areál se třemi propojenými přízemními pavilony a sportovní halou disponuje 
tanečními a cvičebními sály, profesionálním hudebním studiem a zkušebnou i dalšími 
místnostmi. Nechybí ani moderní kavárna. 
 
Celkem vně Krašovská Aktivity centra během dvou let od zahájení provozu v roce 2017 
vzniklo nové parkoviště pro 28 aut s jímkou na dešťovou vodu, bylo vyměněno oplocení, 
rozšířen vjezd do areálu a instalováno úsporné venkovní osvětlení. Všechny budovy mají 
bezbariérové přístupy z obou stran. Venkovní úpravy si vyžádaly 6,77 milionu korun. 
U kavárny vznikla dřevěná terasa a dětské hřiště s pískovištěm a skluzavkami za 934 tisíc 
korun.  
 
Prvním výsledkem debaty s občany Vinic, která proběhla v květnu, je splnění přání 
místních obyvatel, kteří žádali o rozsvícení vánočního stromu také v jejich části obvodu. 
MO Plzeň 1 vybral místo a do konce října zde byla vysazena jedle tak, aby mohla být 
začátkem adventu 10. 12. 2019 rozsvícena. 
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V říjnu 2019 byla uzavřena smlouva o dílo MO Plzeň 1 se společností Cetina a Kenaur, 
s. r. o. v hodnotě 1 640 104 Kč bez DPH na výstavbu chodníku v ulici Pod Všemi svatými. 
Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení a úprava místa pro přecházení 
v návaznosti na stezku vedoucí od lokality Pod Záhorskem. 
 
Na podzim 2019 proběhly první stavební práce na proměně vnitrobloku Krašovská, 
konkrétně na výstavbě cestní sítě. Hlavním prvkem je okružní cesta v délce 333 m. 
Okružní cestu  budou protínat dvě příčné cesty. Podél okružní cesty bude vybudováno 
veřejné osvětlení. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2020. 
 
Nová nástavba se třemi multifunkčními učebnami začala 21. října 2019 sloužit žákům 
7. základní a mateřské školy v Brněnské ulici na Vinicích, jejímž zřizovatelem je město 
Plzeň. Multifunkční učebny jsou určeny pro výuku zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky 
a pracovních činností.  
 
Díky přístavbě získali své zázemí také pedagogové odborných předmětů. Nové učebny   
nejen pomohly zkvalitnit výuku, ale v období silných populačních ročníků i vyřešit 
problém s nedostatkem prostoru. Kromě učeben a zázemí pro pedagogy bylo 
vybudováno také bezbariérové hygienické zařízení pro žáky a venkovní výtah. 
  
Stávající obvodové konstrukce objektu byly zatepleny a okna doplněna o žaluzie, rolety 
a slunolam. Na chodbách došlo k výměně původních dřevěných oken za plastová, 
zasklená izolačním sklem. Stávající přístavba šaten byla barevně sladěna a fasáda 
upravena.  
 
Budování nástavby začalo na počátku roku 2019 a včetně vybavení učeben stálo 
43,29 milionu korun. Dotace EU měla pokrýt 20 milionů korun na stavební práce. 

 

 
 

Obr. 4: Další setkání s občany MO Plzeň 1 se uskutečnilo ve Starobolevecké hospůdce 
 
11. 11. 2019 proběhlo setkání občanů se zástupci MO Plzeň 1 na téma revitalizace 
vnitrobloku Sokolovská. Nejčastěji si občané přáli, aby se během revitalizace zbytečně 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 13 

 

nekácelo. Lidé by také byli rádi, kdyby proběhla výsadba nových stromů a uvítali by také 
více odpadkových košů. Na základě podnětů občanů vzniklo zadání pro projektanta. 
 
Cílem projektu pak bylo vytvoření parkového prostoru se solitérními stromy, nízkými 
keřovými skupinami, novými pěšími komunikacemi, odpočívadly, zálivy s lavičkami na 
ploše 8 854 m2. MO Plzeň 1 obdržel na podzim 2019 na úpravu sídlištního vnitrobloku 
Sokolovská druhou dotaci.  
 
12. 11. 2019 proběhlo druhé setkání s občany k rekonstrukci prostoru ve vnitrobloku 
Manětínská – Rabštejnská na místě bývalého minigolfu. Na tomto setkání byl veřejnosti 
představen zpracovaný architektonický návrh obnovy vnitrobloku. Jeho cílem je, aby po 
realizaci naplánovaných úprav sloužilo místo obyvatelům pro relaxaci i sportovní či 
společenské aktivity. Obnova by mohla být zahájena v roce 2021. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1 na návrh Rady  MO  Plzeň  1 na  podzim  2019 
schválilo názvy pro vzniklé ulice novou výstavbou čtrnácti rodinných domů 
U Boleveckého rybníka, vedle Malého Bolevce. Ulice byly pojmenovány podle 
loutkových postaviček – Spejblova a Hurvínkova. Tyto nové ulice budou prodlouženy při 
další plánované výstavbě v této lokalitě. 
 
Na základě revize názvosloví Katastrem nemovitostí a zjištěných nepřesností ulice 
K Prokopávce a ulice Pode Dvory, zastupitelstvo upravilo rozsah těchto ulic. Ulice 
K Prokopávce byla ukončena před železničním nadjezdem u Prokopávky. Zbývající část 
se stala součástí ulice Pode Dvory, takže v celé oblasti Pode Dvory je pouze ulice Pode 
Dvory. Pojmenování ulice Pode Dvory pokračuje až k nemovitostem u Košináře. Tato 
nepřesná pojmenování byla historická a neodpovídala současnému stavu a označení 
nemovitostí.  
 
25. 11. 2019 se U Lochoty uskutečnilo první setkání druhého kola setkávání vedení MO 
Plzeň 1 s občany. Jedním z témat, která zajímala obyvatele obvodu, byl například stav 
vody v soustavě Boleveckých rybníků a projekty, které řeší její doplňování. Účastníci 
setkání se zajímali rovněž o problémy s parkováním, rekonstrukci Studentské ulice, 
problematiku údržby zeleně v obvodu či projekt stavby nového kostela. 
 

 
 

Obr. 5: Setkání s občany U Lochoty 
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Na podzim 2019 byla zahájená přeměna Prokopávky. Stavba zahrnuje rekonstrukci tří 
navzájem propojených budov ubytovny a tělocviční haly i nástavbu dvou podlaží 
s plochou střechou. V areálu má vzniknout moderní restaurace, recepce i pokoje 
ubytovny, kanceláře, šatny, prostory pro wellness nebo společenská místnost. Přibude 
nová in-line dráha, malá tělocvična, fotbalové hřiště i parkoviště. Přestavba potrvá 20 
měsíců a vyjde na 183 milionů korun bez DPH.  

 
Změny typu mantinelů a úpravy tribun se na podzim 2019 dočkala hokejbalová hala na 
Košutce. Typově zastaralé konstrukce jednoduchého mantinelu se zasklením byly 
vyměněny za nový moderní dvojitý typ mantinelu s možností nástavby ochranného 
zasklení bez nosných ocelových sloupků, který je architektonicky i vzhledově lepší. 
Divákům totiž umožňuje lepší sledování probíhající hry a je i bezpečnější pro samotné 
hráče. Změny se dočkala také ocelová zábradlí okrajových částí tribuny a schodišť.  
 
Plavecký bazén na Lochotíně získal v roce 2019 nový výměník pro ústřední topení a 
vyměněny byly vzduchotechnické jednotky pro dětský a velký bazén. 
 
Falešná mansarda zmizela, střecha je narovnaná a v přízemí přibyla zasklená zimní 
zahrada. Tak od roku 2019 vypadá městská budova u hráze Seneckého rybníka 
v rekreační oblasti Bolevecké rybníky. Plzeň do ní investovala více než 14 milionů korun. 
V přízemí objektu je školka, prostor pro setkávání různých spolků a sklady, v  dalších 
patrech jsou učebny, herny a dílny pro zájmové subjekty, především pro skauting.   
Rekonstrukce má poukazovat na ekologickou architekturu. Dominují přírodní materiály. 
  
Město Plzeň dokončilo na podzim 2019 první etapu přestavby plaveckého bazénu na 
Slovanech. Rekonstrukcí za 52,7 milionu včetně DPH korun vznikl nový dětský bazén 
o rozměrech 11 x 7,44 metru a hloubce 0,9 m, a to přestavbou objektu výměníku a 
kotelny. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nové výměníkové stanice. Do nového 
dětského bazénu se vstupuje po ocelovém schodišti. Zázemí tvoří šatny a potřebné 
sociální zařízení.  
 
Druhá etapa rekonstrukce za 74 milionů korun začala v listopadu 2019 a zahrnuje 
přestavbu stávajícího dětského výukového bazénu na nové šatny včetně úpravy hlavního 
vstupu do celého objektu. Hotovo by mělo být do 15 měsíců od jejího zahájení. 
 
 

     5. Doprava 

Počátkem března 2019 byla dokončena naplánovaná oprava hydroizolace kolektoru 
v Sokolovské ul. před objektem č. o. 44 A. Způsobila úplnou uzavírku vozovky a 
vyblokování parkovacích stání, v úseku od kruhové křižovatky až k vjezdu na parkoviště 
u domu Sokolovská 55 – 63.  Dva roky byly na území MO postupně prováděny stavební 
práce z důvodu oprav kolektorů. Ukončení stavby bylo 13. 5. 2019. 
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Od 1. 3. 2019 do konce dubna 2019 proběhla úplná uzavírka ulice Pod Vinicemi z důvodu 
celoplošné rekonstrukce vozovky.   

V roce 2019 byla zahájená generální oprava Studentské ulice, čtyřproudové výpadovce 
na Karlovy Vary, po které denně projede až 14 tisíc vozidel. V plánu bylo opravit zhruba 
kilometr dlouhý úsek mezi Gerskou ulicí až po vjezd do Ice Areny Plzeň. Začalo se stavbou 
Boleveckého sběrače, která si vyžádala úplnou uzavírku Studentské v úseku Gerská 
–  Žlutická. Tam se mělo ukládat nové potrubí o průměru až 1,4 metru do hloubky osm 
metrů.  
 
Objízdná trasa vede po Karlovarské ulici v obou směrech, pro nákladní dopravu přes 
Město Touškov, Kozolupy a Křimice. Stavba, na níž se podílí Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
město a Vodárna, měla trvat do června 2020. Celková cena je 195 milionů korun. Z toho 
105 milionů platí Ředitelství silnic a dálnic, 36 milionů vydá Vodárna Plzeň za kanalizační 
sběrač a 52 milionů má připraveno město na chodníky, místní komunikace, osvětlení a 
semafory. Jde o klíčovou stavbu pro budoucí východní okruh.   

Při započetí rekonstrukce Studentské ulice se však narazilo na tzv. dědictví z minulosti. 
Šlo zejména o skryté základy bývalých domů, odlišná uložení kanalizačních šachet a stav 
kolektorů rozvodů inženýrských sítí. Následná řešení si pak vyžádala specializované  
práce.  Na   podzim  2019  uzavřela   firma  Eurovia  Cs, a. s.  s hlavním investorem ŘSD 
dohodu o zrušení zimní přestávky. Za předpokladu výhledu dobrého počasí tak dojde 
pouze ke cca dvouměsíčnímu zpoždění a předpokládaný termín dokončení díla by mohl 
být realizovaný   do konce června roku 2020. 

K dalším stěžejním investičním akcím v roce 2019 patřila i společná akce s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, tedy novostavba komunikace I/20 a II/231 Plaská – Na Roudné 
–  Chrástecká. Na ni město přispěje zhruba 150 miliony korun včetně DPH. Výstavba by 
měla skončit příští rok. Stejně jako rekonstrukce Studentské ulice, na niž město počítá 
s 55 miliony korun včetně DPH.  

Další investiční akce dělá město společně se Správou železniční dopravní cesty. Patří sem 
dokončování staveb Uzel Plzeň 3. stavba, na které Plzeň dává 80 milionů korun včetně 
DPH. Je to modernizace železničního uzlu Plzeň v úsecích Plzeň – Cheb a Plzeň 
–  Domažlice. Společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje se podílí také na 
výstavbě městského okruhu Křimická –  Karlovarská, který by měl být hotov v roce 2022 
a město na něj má pro letošní rok vyčleněno 370 milionů korun včetně DPH. 

Plzeňské městské dopravní podniky pokračovaly v roce 2019 v budování elektromobilní 
části své flotily. Rozšířily ji o čtveřici nových elektromobilů a stejný počet dobíjecích 
wallboxů, respektive profesionálních dobíjecích stanic. Přistoupily k této akci, protože 
elektromobily jsou ideálním prostředkem do měst. Nevypouštějí škodliviny a jsou 
zároveň tiché, takže snižují dopravní hluk. Zakázka zahrnula dodání dvojice osobních 
vozů Nissan Leaf, dvou elektrododávek Nissan e-NV200 a kvarteta wallboxů. Projekt 
zapadá do konceptu Smart City Plzeň. Cílem těchto projektů je usnadnění každodenního 
života občanů. 
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Na Slovanské třídě v Plzni byla v roce 2019 zahájena rozsáhlá rekonstrukce. Stavba této 
hlavní dopravní tepny, jež propojuje centrum metropole, Slovany a výjezd směrem na 
jižní Plzeňsko, je rozdělena do šesti etap. První začala už počátkem ledna 2019, poslední 
má být dokončena nejpozději na jaře 2020. Investory jsou město Plzeň, Vodárna Plzeň a 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Celkové náklady představují téměř 162 miliony 
korun včetně DPH, z toho město uhradí zhruba 80 milionů korun na rekonstrukci 
tramvajové tratě, Vodárna Plzeň sanaci kanalizace a úpravu vodovodních armatur, 
Ředitelství silnic a dálnic opravu vozovky.  

Jedna z etap, celková uzavírka Slovanské třídy v úseku Částkova – Malostranská, která 
byla zahájena 16. září 2019 kvůli závěrečné etapě oprav tramvajové trati, skončila 
30. listopadu 2019. Kryt vozovky v úseku Sladkovského – Malostranská směrem do 
centra bude rekonstruován na jaře roku 2020, tehdy bude ulice uzavřena jen částečně. 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v roce 2019 Rooseveltův most, spojující Roudnou a 
centrum Plzně. Na celém mostě byly vyměněny všechny čtyři mostní závěry, na mostě 
přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži byly revitalizovány vnější železobetonové 
římsy a části chodníků až po výplňový beton. Zábradlí bylo repasováno a ošetřeno novým 
protikorozním nátěrem. Na mostě přes Tyršovu ulici byly očištěny nosné konstrukce 
i spodní stavba tlakovou vodou. Následně byla provedena sanace poškozených míst a 
ochranný a sjednocující nátěr.  

U mostu přes Mži byly vyměněny poškozené části kamenného obkladu, byl očištěn 
tlakovou vodou   a vypadané nebo poškozené spárování bylo nahrazeno novým. Celá 
konstrukce získala nový ochranný transparentní nátěr. Opraveno bylo i odklánějící se 
schodiště spojující chodník na mostě a ulici Kamenická. 

Plzeňskou kartu jako přívěšek dostali v září 2019 už potřetí zdarma prvňáčci plzeňských 
základních škol. Plzeňské městské dopravní podniky ji zajistily ve spolupráci s městem. 
Každoročně se akce týká přibližně dvou tisíc dětí. V roce 2019 k ní navíc obdržely 
bonusový balíček s řadou slev a výhod. Po předložení nové Plzeňské karty zároveň se 
speciálním kupónem získaly děti například zdarma permanentku do Techmanie. 

12. září 2019 oslavil plzeňský carsharing první rok provozu. Během něj získaly „Karkulky“, 
jak se auta, která si mohou zájemci půjčovat, jmenují, přes 560 uživatelů a podívaly se 
do různých koutů Česka, ale i Evropy, například Itálie, Švédska nebo Rakouska. 
Provozovatelem sdílených aut jsou Plzeňské městské dopravní podniky.  Za dva roky 
provozu ujely „Karkulky“ celkem 120 tisíc kilometrů v rámci počtu přibližně dvou tisíc 
rezervací.  

Také z důvodu realizace stavby I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík došlo k dočasným 
uzavírkám. Od 10. 6. 2019 byl uzavřen chodník od světelné křižovatky po hrázi 
Třemošenského rybníka ke Kamennému rybníku. Od 28. 5. 2019 probíhaly dva týdny 
práce na zrušení železničního přejezdu a přeložce kabelů. Tyto práce si vyžádaly uzavírku 
železničního přejezdu, místa pro přecházení silnice a přilehlých úseků cyklostezek až do 
30. 6. 2019.  
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V roce 2019 byla zahájená výstavba dalších dvou jízdních pruhů v délce 1,6 km na značně 
zatížené dvouproudé silnici I/27 v úseku Třemošenský rybník – Orlík, tedy při výjezdu 
z Plzně na Žatec. V souvislosti s tím Plzeň spustila výstavbu nové 130 metrů dlouhé lávky 
pro pěší a cyklisty, která překlene hlavní tah i železniční trať do Žatce. Lávka umožní 
bezpečné přecházení silnice od Kamenného rybníka směrem k arboretu Sofronka a 
Seneckému rybníku. Silnice by měla být zprovozněna v říjnu 2020.    

Stavba silnice se částečně nachází na území původní středověké vesnice Borek, která 
byla zničena při obléhání města Plzně kolem poloviny 15. století v období husitských 
válek. Před zahájením stavby byl proveden záchranný archeologický průzkum, kdy bylo 
nalezeno množství zachovalých artefaktů. Jednalo se o velké střepy historických nádob 
na vaření a dopravu vody, kamenné základy budov, původní říční systém se zachovalou 
břehovou částí, původní cestu a lom s cihlářským jílem. 

Na pět míst v centru města byly na podzim roku 2019 instalovány stojany 
s elektronickými zámky pro celkem 35 koloběžek. Město se rozhodlo  stojany postupně 
rozšířit na další místa a vytvořit tak systém alternativního pohybu po městě. 

Začátkem října 2019 došlo k úplné uzavírce ulice Jakuba Jana Ryby v úseku od křižovatky 
s Mechovou ke křižovatce s ulicí U Velkého rybníka. Důvodem jsou kanalizační a 
vodovodní práce. Toto dopravní omezení přetrvalo do roku 2020.  
 
K částečné uzavírce došlo v roce 2019 v ulici Na Chmelnicích z důvodu budování zastávky 
MHD pro autobusovou linku č. 41. Vlastně se jednalo o přemístění zastávky Amfiteátr, a 
to na základě požadavků občanů. Přemístěním zastávky se zmenšila docházková 
vzdálenost a zvýšil se tak komfort občanů sídliště Vinice. 

16. 12. 2019 byl zahájen zkušební provoz tramvajové trati na Borská pole. Cestující od té 
doby využívají čtyři nové zastávky, novou kruhovou křižovatku i nová parkoviště. Celková 
cena stavby činila 481 milionů Kč bez DPH. 
  

 

Obr. 6: Tramvajová trať linky číslo č. 4 se na Borech významně prodloužila 

Díky této náročné stavební úpravě vznikly čtyři nové zastávky na trase spoje č. 4 – od 
křižovatky Klatovská – Kaplířova až po zastávku U Letiště. Do stanice Dobřanská zajíždějí 
všechny spoje, pouze některé pokračují až na konečnou U Letiště.  
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Celá dopravní stavba změnila vzhled konečné tramvaje č. 4 i přilehlých oblastí. Vzniklo 
nové přemostění silnice I/27 i nový terminál pro MHD a IDS. Změny doznala i původní 
konečná U Borského parku, kde by měly být odstraněny koleje.  

Majitelé automobilů jistě ocení vznik nových parkovacích míst v prostoru bývalých 
kasáren, u úřadu práce a u obytného domu na kraji Kaplířovy ulice. V dalším plánu byla 
přestavba některých křižovatek, např. v křížení ulic Kaplířova – Dobřanská má vzniknout 
kruhový objezd.  

Dětské dopravní hřiště při 1. ZŠ v roce 2019 navštívilo 1 323 účastníků výuky dopravní 
výchovy pro MŠ. V tomto roce byla na dětské dopravní hřiště pořízena nestavební 
investice, a to nový ocelový skladový kontejner, který slouží k uložení vybavení, hlavně 
kol, koloběžek, odrážedel. 

 

      6. Životní prostředí 
 
Koncem ledna 2019 bylo z důvodu rekonstrukce plynovodu v lokalitě Lochotína 
zahájeno rozsáhlé kácení stromů.   Bylo pokáceno 45 ks jehličnanů a 11 listnáčů. Po 
skončení akce bylo vysázeno nových 41 alejových stromů, a to v místech, kde nejsou 
žádné sítě.   

V roce 2019 probíhal svoz odpadů na území MO Plzeň 1 v následující četnosti: 
Plast – 3x týdně 
Papír – 3x týdně 
Bio, hnědá nádoba – 2x týdně 
Sklo – 1x za 14 dní 
Odpadkové koše jsou sváženy z obvodu dvakrát týdně 
 
V březnu 2019 provedl ÚMO Plzeň 1 v oblasti Roudná a v ulicích Malická, Bělohorská, 
Pod Všemi svatými a parku u 17. ZŠ úklid psích exkrementů s integrovaným vysavačem. 
Množství psích nečistot souvisí s velkým počtem psů chovaných v plzeňských 
domácnostech. Na MO Plzeň 1 je registrováno cca 3300 držitelů psů. 
 
ÚMO Plzeň 1 nechal v srpnu 2019 umístit 5 košů na psí exkrementy. Jedná se o zelené 
plastové koše se samolepkou pejska. Do prosince proběhl zkušební provoz a následně 
byl řešen postup při možné instalaci dalších odpadkových košů.  
 
Úřad MO Plzeň 1 pokračoval v roce 2019 v likvidaci autovraků zdarma pro obyvatele 
obvodu. Za poslední 4 roky, kdy tuto možnost mají, bylo k ekologické likvidaci předáno 
74 vozidel. 
 
15. 4. 2019 byly odebrány vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů 
v MO Plzeň 1. Bylo zjištěno, že voda ze studánky Petrovka nevyhovuje hygienickým 
požadavkům pro pitnou vodu. Voda z levého a pravého pramene na Roudné vyhovuje 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 19 

 

závazným limitním hodnotám. Konzumace přírodní vody je však na vlastní 
zodpovědnost. 
 
Na jaře 2019 pokračovala výměna nevyhovujících dřevin v Nýřanské ulici. Ještě na 
podzim 2018 proběhla obnova jednostranné aleje v hlavní části Nýřanské ulice, kdy bylo 
41 nevyhovujících javorů jasanolistých nahrazeno 43 ks dřezovce trojtrnného. V jarních 
měsících 2019 pak byly ve vnitřním prostoru mezi bloky Nýřanská 24-34 a 
12  - 22 odstraněné nevyhovující dřeviny nahrazeny 13 ks kvalitních alejových stromů. 
 
MO Plzeň 1 nechal v roce 2019 nainstalovat 11 nových laviček, které jsou rozmístěny ve 
vnitrobloku Sokolovská 61, Sokolovská 73 a Sokolovská 69. Nové lavičky mohou 
obyvatelé užívat rovněž před domem Gerská 10, E. Krásnohorské 9 a 42, na dětských 
hřištích Pod Stráží a Na Roudné, v Toužimské před domy 19 a 21 a u asfaltové plochy 
Karlovarská 64. 
 
Rovněž v roce 2019, z důvodu zkvalitnění podmínek životního prostředí, připravil 
městský obvod Plzeň 1 blokové čištění vybraných komunikací. Práce započaly dne 
9. 5. 2019 a postupně pokračovaly až do 28. 6. 2019, na vybraných parkovištích, 
parkovacích zálivech a podélných parkovacích místech na komunikacích.   
Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, rozhodl v roce 2019 o zařazení oblasti 
Sylván do zelené zóny, tedy do zóny, kde bude v pravidelných intervalech přistavován 
velkokapacitní kontejner na bioodpad.  
 
V sobotu 12. 10. 2019 se sešli hráčky, trenéři, rodiče i fanoušci DHC Plzeň na první 
podzimní Odpadkobraní.  Na startu se sešlo téměř 50 osob (a čtyři psi). Nejdřív všichni 
nafasovali odpadkové pytle a rukavice, které na akci zajistil městský obvod Plzeň 1, a pak 
se pustili do práce. Trasa vedla přes Mikulku na Roudnou až k Pramenům a kolem 
starého židovského hřbitova. 
   
V polovině října 2019 byla provedena výsadba dřevin v rámci projektu Sadové úpravy 
předškolí 4. ZŠ, kde byl vysazen 1 buk lesní a 7 okrasných jabloní. Do konce října byla 
vysazena jedna jedle na Vinicích. U parkoviště na Studentské ulici byl v roce 2019 
vysazen keřový pás a další dosadby 10 stromů se uskutečnily i v Lidické, Kralovické, 
Rabštejnské, Bolevecké a Sedlecké ulici.  
 
20. 10. 2019 se první plzeňský obvod připojil k oslavě Dne stromů. Zakoupil a zasadil   
v lokalitě Komenského ulice šest nových stromů. 
 
Celkem 49 milionů korun investovalo v roce 2019 město Plzeň do úpravy parků, 
odpočinkových a rekreačních míst. Pokračovalo v revitalizaci Lochotínského parku, 
vybudovalo cestu z Mikulášského náměstí směrem do Parku U Ježíška včetně jeho 
úpravy, obnovilo nádrž v Červeném Hrádku a upravilo odpočinkové místo u Mže 
v Radčicích. 
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Obr. 7: Nový strom v Komenského ulici 
 

17. listopadu bylo vysazeno 10 javorů babyk na Sylvánu v rámci akce Sázíme stromy. 
V roce 2020 je naplánována výsadba dalších 12 stromů, která doplní podzimní výsadbu 
o lípu, javor klen, habr, dub a třešeň. 
 
26. 11. 2019 byla ukončena náhradní výsadba stromů v ulici Sokolovská od křižovatky 
s ulicí alej Svobody. Bylo zde vysazeno 11 ks okrasné třešně a dále 13 ks javoru babyky a 
jeden jasan ztepilý. V Majakovského ulici to pak bylo dalších 7 ks jasanu ztepilého, 
8 okrasných třešní a jeden platan javorolistý. Celkem bylo v rámci této akce vysazeno 
41 ks alejových stromů. 
 
V roce 2019 architekti z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně pracovali na studii, jejíž 
realizace má v blízké budoucnosti dát novou podobu největší pláži Velkého Boleveckého 
rybníka, která je známá jako Ostende, a jejímu okolí.   
 
Studie vytváří místo s kvalitními podmínkami pro využití oblasti Ostende k rekreaci, 
místo s dominantními přírodními plochami i s možnostmi pro sportovní vyžití místních 
obyvatel i návštěvníků z jiných částí města. 
 
Mimo to studie navrhuje i novou výstavbu budov, které nahradí nevyhovující zastaralé 
objekty, počítá také s rozšířením současné pláže, úpravou teras, pobytové louky, 
rozšířením nabídky služeb a zázemí pro návštěvníky či doplněním mobiliáře, jako jsou 
lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. V neposlední řadě by měl být celý prostor 
provázaný sítí cest s dostatečným prostorem pro chodce i cyklisty.   
 
Nové budovy by měly rozšířit služby nabízené už v současnosti, jako jsou například 
prodej  občerstvení,  převlékárny  či  sprchy  pro  běžné  návštěvníky. Zároveň  tam    bude 
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zázemí triatlonové akademie. Studie také počítá se zachováním nejnovější stavby na 
pláži Ostende, takzvaného Pointu, a připouští také možnost doplnění další podobné 
stavby v západní části Ostende ve směru od Bolevce.  
 
Pro zpříjemnění pobytu návštěvníků přímo při břehu rybníka navrhují architekti nahradit 
nynější torzo teras takzvanými pobytovými schody, které nabídnou pohodlný přístup 
k vodě a zároveň se dají využít jako plocha pro odpočinek a posezení s výhledem na vodní 
hladinu. Na ně by pak mohlo navazovat nové pontonové molo, které by na rozdíl od 
současného mělo umět reagovat na změny výšky hladiny rybníka.  
 
Plánuje se i lehké rozšíření samotné písčité pláže, stejně jako travnaté pobytové louky. 
Na nové dřevostavby pak bude volně navazovat prostor pro posezení, dětské i street 
workoutové hřiště nebo například hřiště pro beach volejbal.  
 
 
 

     7. Sociální oblast 
 
Prvním občánkem MO Plzeň 1 v roce 2019 byl Samuel, syn Kateřiny Ginzelové a Jana 
Roubala z Bolevce. Vážil 4220 gramů a měřil 55 cm. Chlapečka slavnostně přivítaly 
starostka H. Řežábová a místostarostka I. Jehličková 23. ledna 2019. 

:  

Obr. 8: Hodně štěstí, chlapečku! 
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Obr. 9: I v roce 2019 patřilo Vítání občánků na ÚMO 1 k nejkrásnějším akcím 
 
16. 3. 2019 oslavili diamantovou svatbu manželé Antonie a Vlastislav Foltýnkovi ze 
Sokolovské ulice. K 60 společným letům života přišli manželům do obřadní síně ÚMO 
Plzeň 1 poblahopřát jejich nejbližší a členky Komise pro školství, kulturu a občanské a 
sociální záležitosti Rady MO Plzeň 1.  
Z přebytku hospodaření roku 2018 využilo město Plzeň  950 tisíc korun na rozšíření stále 
žádanější služby Senior Expres. V září do vozového parku přibyl už sedmý vůz. Kromě 
toho byl zmodernizován dispečink dané služby. Cílem bylo zvýšit komfort volajících, 
zlepšit systém rezervací, a to včetně neslyšících a nevidomých.  

Senior Expres zajišťující přepravu seniorů starších 70 let a zdravotně postižených občanů 
na území města Plzně a blízkého okolí přepravil od doby svého vzniku v roce 2013 do 
roku 2018 téměř 51 tisíc cestujících. 

Téměř dva tisíce Plzeňanů se na jaře 2019 zapojilo do průzkumu názorů na spokojenost 
občanů města Plzně. Lidé odpovídali   prostřednictvím elektronického dotazníku, který 
byl dostupný na webových stránkách města, na otázky týkající se například kvality MHD, 
fungování úřadů i dalších oblastí života ve městě.  

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že více než 83 procent obyvatel, kteří se do dotazování 
zapojili, je s životem v Plzni spokojeno. Vedení města si zároveň ověřilo, že ví, ve kterých 
oblastech by si veřejnost přála zlepšení a že ve svém úsilí míří správným směrem.  

Na otázku, co konkrétně se vám na životě v Plzni líbí nejvíce, lidé nejčastěji uvedli 
dostatečné množství kulturních akcí, parky a zeleň ve městě, kvalitní městskou 
hromadnou dopravu, širokou nabídku sportovišť a sportovního vyžití či město jako 
takové. 
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Nejvíce negativních hodnocení získalo parkování, s nímž nebylo spokojeno na 80 % 
obyvatel, a bezpečnost, se kterou bylo nespokojeno 71 % respondentů. Pocit bezpečí se 
zhoršil, přestože kriminalita páchaná na území Plzně klesala.  

Občané mohli vyjádřit svůj názor i na to, které rozvojové záměry by se ve městě měly 
realizovat v nejbližších letech jako první. Nejvíce hlasů získaly obchvat města, parkování 
a zeleň. Nejvíce respondentů průzkumu bylo ve věku 19 až 35 let, nejčastěji 
z 1. a 3.  městského obvodu. 

S novinkou pro dříve narozené přišel v dubnu 2019 magistrátní Odbor sociálních služeb. 
Pod názvem PILSEN – vyzrálý magazín začal vydávat vlastní čtvrtletník. Na několika 
stránkách každý třetí měsíc přibližuje seniorské veřejnosti jak služby, tak aktivity pro 
seniory, stejně jako zajímavé příběhy a tipy.  Čtvrtletník PILSEN vychází v dubnu a je 
zdarma k dispozici na Odboru sociálních služeb MMP, na čtyřech velkých městských 
obvodech, tedy i v budově ÚMO Plzeň 1 a v informačním centru magistrátu. 
 
Vedení obvodu v čele se starostkou Helenou Řežábovou spolu s Vladimírem Radou, 
ředitelem CPF a. s. (bývalá malá kovárna ve Škodovce) se rozhodli pomoci dobré věci. 
Na open air představení Nabucco, které proběhlo 28. 6. 2019, byly ředitelce mobilní 
hospicové péče Domov Janě Červánkové předány symbolické klíče od automobilu Škoda.  
 
Domov, to je 24hodinová péče o těžce nemocné a umírající s dojezdem do 40 km od 
Plzně. Za dobu své činnosti doprovodil 200 klientů, z toho dvě děti. 
 

 
 

Obr. 10: Předání automobilu Škoda 
 

Starostka obvodu Helena Řežábová a místostarostka Ilona Jehličková si vzaly v roce 2019 
záštitu nad projektem Nesoudíme - pomáháme, který pomáhá nečekaně těhotným 
ženám v jejich nelehké životní situaci, poskytuje emoční, odbornou a podle možností 
také materiální pomoc a obnovuje společenský respekt k nenarozeným dětem. 
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Plzeň se v roce 2019 rozhodla zapojit do Housing First. Zástupci poskytovatelů sociálních 
služeb Ledovec a NADĚJE hodlali získat dotaci v rámci výzvy Podpora programu Housing 
First (Bydlení především) s městem jako partnerem. Ta, pokud organizace ve výzvě 
uspějí, poskytne byty pro potřebné. Ledovec by jich měl získat 10, NADĚJE pět.  
 
Program Housing First se snaží eliminovat bezdomovectví, respektive řešit stav bytové 
nouze. Cílem je napomoci získat standardní bydlení lidem ohroženým ztrátou bytu nebo 
bezdomovcům. Nájemní vztah bude Plzeň uzavírat přímo se zájemci o vstup do projektů 
obou organizací.  
 
Byty budou poskytovány v souladu s pravidly města Plzně pro uzavření nájemního 
vztahu. Organizace budou v bytech poskytovat nájemníkům komplexní podporu 
prostřednictvím sociálního pracovníka.  
 
Podpora se bude zaměřovat zejména na udržení bydlení, bude to také podpora 
zaměstnání i všech dalších oblastí běžného života dle individuálních potřeb každého 
účastníka projektu. Obě organizace budou spolupracovat a čerpat z dosavadní dobré 
praxe městem realizovaného projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení 
v Plzni. 
 
Plzeň má od roku 2019 další nástroj pro snazší a rychlejší komunikaci s občany. Na webu 
www.plzen.eu byl spuštěn ChatBot – počítačový program simulující lidskou konverzaci. 
Umí rychle pomoci se základní orientací v situacích, které občané na úřadech řeší 
nejčastěji (např. osobní doklady, evidence občanů, živnostenský úřad, registr řidičů a 
vozidel apod.). 
 
Město Plzeň se v roce 2019 zapojilo do prostředí mobilní aplikace Záchranka, která 
pomáhá lidem v nebezpečí. Lidé mohou skrze ni dostávat varovná hlášení o vážných 
událostech na území města Plzně, jako například o znečištění pitné vody, povodních, 
požárech velkého rozsahu nebo chemické havárii.   
 
Varovná hlášení jsou ale jen jednou z funkcí aplikace Záchranka. Stisknutím tlačítka 
v mobilní aplikaci dochází k odeslání nouzové zprávy. Ta obsahuje přesnou polohu a stav 
baterie mobilního telefonu, osobní informace uživatele včetně zdravotního stavu, 
kontakty na osoby blízké a podobně. Aplikace vždy současně vytáčí linku 
155.  V okamžiku spojení má dispečer kompletní informaci o volajícím. 
 
Aplikace tak pomáhá ve všech třech základních otázkách – kde se to stalo, co se stalo a 
komu se to stalo. Současně je schopna automaticky poznat místo, ze kterého uživatel 
volá – nachází-li se na horách nebo u vody. V takovém případě odesílá nouzovou zprávu 
automaticky paralelně i horské, případně vodní záchranné službě.   
 
V aplikaci uživatelé rovněž naleznou i encyklopedii první pomoci, nejrozsáhlejší databázi 
automatických  externích   defibrilátorů  v  tuzemsku, seznam  pohotovostních           
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služeb i stanic horské služby. Aplikace je plně přizpůsobena neslyšícím i nevidomým. 
V roce 2019 fungovala nejen v ČR, ale také v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku. 
 
V září 2019 se opět rozběhly slavnostní obřady přivítání nových občánků s trvalým 
pobytem na území MO Plzeň 1. Tentokrát to bylo v nově zrekonstruované obřadní síni 
v budově ÚMO Plzeň 1. Dalšími významnými příležitostmi, ke kterým je obřadní síň 
využívána, jsou svatební obřady včetně svateb jubilejních, předání bronzových medailí 
Dr. Janského dárcům krve apod.  
 

 
 

Obr. 11: Jako každým rokem byli na ÚMO Plzeň 1 i v roce 2019 oceněni dobrovolní 
dárci krve Jánského plaketou 

 
Starostka obvodu Helena Řežábová a místostarostka Ilona Jehličková navštívily 
2.  9.  2019 děti v 78. MŠ. Obě rozdaly dětem dárky v podobě CD Muzikantská pohádka, 
na jehož výrobě se MO Plzeň 1 podílel. 
 
V roce 2019 oslavila vodárna na Homolce 130 let od zahájení provozu, protože byla 
uvedena do provozu 4. 10. 1889.  Díky čerpání dotačních titulů tu došlo v posledních 
letech ke zdokonalení procesu úpravy pitné vody a procesu čištění odpadních vod. 
Statutární město Plzeň má v současné době jednu z nejmodernějších úpraven pitných 
vod a čistíren odpadních vod u nás a dosahovaná kvalita pitné vody a vyčištěné odpadní 
vody tu patří k nejlepším v ČR. 
 
Rovněž se podařilo zkapacitnit a rozšířit vodárenskou infrastrukturu na území města 
Plzně. Vodárna Plzeň provozuje celkem 26 úpraven vody. Celkem spravuje vodovodní síť 
o délce 1 392 kilometrů a také 951 kilometrů kanalizační sítě a 26 čistíren odpadních 
vod. Daří se také neustále zlepšovat stav vodních toků na území města Plzně, neboť byly 
vybudovány v letech 2000 a 2014 v areálu ČOV Plzeň dvě velké retenční nádrže o objemu 
11 000 m3 a 10 000 m3. 
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Pátek 18. října byl významným dnem pro snoubence Kateřinu Terčovou a Jana Fialu. 
Rozhodli se vyslovit své ano v nové obřadní síni v budově úřadu na Lochotíně. Slavnostní 
řeč pronesla starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová, která jim popřála do dalšího 
společného života jen to nejlepší. 
 

 

Obr. 12: První svatba byla poněkud netradiční 

 
Město Plzeň 13. prosince 2019 již potřinácté ocenilo obětavou práci dobrovolníků 
a pracovníků v sociálních službách. Při té příležitosti se v   Měšťanské besedě uskutečnil 
galavečer ANDĚL 2019, tradiční akce Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně 
a Kanceláře primátora. V rámci slavnostního večera převzaly  titul Anděl, Andělské ruce 
a Dobré duše na dvě stovky nominovaných jednotlivců a institucí. 
 
Každoročně je v rámci galavečera ANDĚL udělován i titul Dobré duše, kde jednotlivce 
nebo instituce nominuje na ocenění přímo pořadatel akce, tedy odbor sociálních služeb, 
za mimořádné počiny na poli sociálních aktivit.  
 
V roce 2019 si je  odnesli Jana Klímová, ředitelka České správy sociálního zabezpečení 
v Plzni, za vstřícnou spolupráci při řešení nelehkých životních osudů, Jana Flanderová, 
emeritní prezidentka Lions Club Plzeň Ladies, za dlouholetou charitativní činnost, 
finanční podporu a realizaci projektů ve prospěch plzeňských dětí a seniorů a František 
Radkovský, emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň, za celoživotní 
šíření naděje, lásky a neúnavnou duchovní a morální podporu společnosti. 
 
Městský obvod Plzeň 1 neopomenul ani kulturní vyžití svých občanů a formou poskytnutí 
finančních prostředků podpořil konání kulturních akcí na svém území nebo na území 
města Plzně, kam mohli zavítat i občané našeho obvodu.  
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Ze všech podaných žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 bylo rozhodnutím 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 zcela nebo částečně vyhověno 139 žádostem a výše 
přiznaných dotací dosahuje 4 770 500,- Kč, což ukazuje, že se MO Plzeň 1 snaží touto 
formou podpořit činnost spolků i jednotlivců v různých oblastech jejich působení. 
 
Křesadlo 2019 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura (DoRA) pod 
záštitou hejtmana Plzeňského kraje a starostky MO Plzeň 1 Heleny Řežábové. Letos 
došlo 40 nominací lidí a organizací, které se věnují dobrovolnické činnosti, a byly uděleny 
tři hlavní ceny Křesadlo, dvě Zvláštní ceny poroty a jedno Zvláštní poděkování za 
dobrovolnické aktivity. 
 

 
 

Obr. 13: Nejlepší dobrovolníci byli po zásluze odměněni 
 
 

     8. Kultura a akce obvodu 
 
Město Plzeň se počátkem roku 2019 rozhodlo poskytnout dar ve výši 170 936 korun na 
pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu. Symbolicky tak 
navázalo na historickou tradici, kdy už v minulosti přispívalo na tuto nejvýznamnější 
českou sakrální stavbu a dominantu Pražského hradu.  

Návrh odsouhlasila Rada města Plzně a schválili jej zastupitelé. Peníze byly určené pro 
Nadační fond Svatovítské varhany, jehož zakladatelem je Arcibiskupství pražské. Fond 
vznikl právě za účelem získání peněz na nový nástroj. Začátkem roku 2019 bylo vybráno 
přes 70 milionů korun, tedy téměř 90 procent potřebných nákladů. Výše plzeňského 
daru vyšla z počtu obyvatel města k 1. lednu 2018, kdy jich bylo 170 936. 

Počátkem roku 2019 vyšel třetí a závěrečný svazek Dějin města Plzně, jenž zachycuje 
vývoj města v letech 1918–1990. Jeho vydáním se uzavřel projekt, na němž bezmála osm 
let pracovalo celkem 60 autorů. Výsledkem jejich práce byl zcela nový pohled na 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 28 

 

soudobé dějiny Plzně. Publikace kromě mapování politického vývoje přináší i nové 
poznatky z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, divadelnictví 
i sportu. Text doprovázejí bohaté obrazové přílohy. 

Troje zabijačkové hody během zimních měsíců 2019 nabídl MO Plzeň 1. První se konal 
19. ledna na Bolevecké návsi. Série vepřových hodů pokračovala 9. 2. ve vnitrobloku 
Krašovská a poslední masopustní veselice se uskutečnila 2. 3. za školou na Vinicích. 

 

Obr. 14: Zabíjačka na Bolevecké návsi měla tu správnou amosféru 

V neděli 24. 2. 2019 odpoledne byla z plzeňské kotliny vyhnána zima. Maškarní průvod 
vyšel od 7. ZŠ v sídlišti Vinice. Zamířil na statek Lüftnerka v plzeňské zoologické zahradě, 
kde byly připomenuty lidové zvyky související se zimou a předjařím. Účast byla za deset 
let konání této akce dosud největší. Další zastávka byla u Kalikovského mlýna a 
odpoledne vyvrcholilo před plzeňskou radnicí pojídáním masopustních koblih v soutěži 
o titul koblížkového krále. 

 

Obr. 15: Z únorového dětského karnevalu konaného na území MO Plzeň 1 
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Zrození lidu v české kultuře 19. století, Bedřich Smetana a související odkazy, Vztah 
k Plzni a Plzeňskému kraji a Rok 2019 – slavná výročí & výročí slavných, to byla čtyři 
témata, která se prolínala letošním ročníkem festivalu Smetanovské dny. Konala se na 
několika místech od 28. února do 28. března 2019.  

Multioborový festival nabídl symfonické a komorní koncerty, renomované umělce a 
soubory, dopolední matiné, komponované hudebně-literární pořady, tvůrčí dílny pro 
děti i dospělé, dětské pořady, autorská čtení, operu, klasiku, latinsko-americké rytmy, 
výstavy, odborné vědecké přednášky a další.   

Hudební část festivalu zahájila Plzeňská filharmonie 28. února 2019 Mahlerovou 
4. symfonií pod taktovkou Ronalda Zollmana se sopranistkou Sophií Burgos a festival 
zakončila 28. března 2019 Čajkovského 2. symfonií.  

MO Plzeň 1 připravil v roce 2019 setkání hudebně nadaných dětí s cílem zazpívat si 
veřejně před publikem a profesionální porotou. Nešlo o soutěž, ale o možnosti inspirace 
k další práci se začínajícími mladými zpěváčky a hudebníky. Projekt vznikl v neziskové 
organizaci Andílci rozvojové centrum a za finanční podpory MO Plzeň 1.  

Organizace Člověk v tísni stála za další už tradiční akcí, která se konala od 17. do 
24.  března 2019 v Moving Station, což byl festival dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět.  

Oblíbený Festival světla BLIK BLIK se konal v krajské metropoli popáté, rozzářil město od 
29. do 30. března 2019. Přímo v centru města bylo na trase DEPO2015 – Krajský úřad 
Plzeňského kraje – náměstí Republiky – Pivovarské muzeum 15 světelných instalací. 
Nechyběly ani čtyři interiérové instalace.  

Speciálním překvapením byl Měsíc, zhotovený v měřítku 1:500 000. Autor Luke Jerram 
své dílo vytvořil ve spolupráci s organizací NASA UK, díky níž měl k dispozici obrázky 
pořízené jejich družicovým systémem. V současné chvíli už navštívilo 20 zemí a vidělo jej 
více než 2,5 milionů lidí. 

Dominanta největšího plzeňského obvodu, rozhledna Sylván, zahájila v roce 2019   opět 
provoz 1. dubna. Provoz rozhledny, tj. prodávání vstupenek, suvenýrů a podávání 
informací návštěvníkům, zajišťují pro MO Plzeň 1 studenti Gymnázia Františka Křižíka. 
Tito studenti se také starají o čistotu bezprostředního okolí rozhledny.  

Rozhledna Sylván je vyhledávaným turistickým cílem prvního plzeňského obvodu. Její 
věž je vysoká téměř 69 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 23,5 m. Rozhlednu 
mohou lidé navštívit vždy v sobotu, v neděli a ve státem uznaných svátcích 
od 10 do  18  hodin. Z rozhledny je krásný výhled prakticky na celé město, přehlédnout 
nelze nejen části našeho obvodu, jako je Košutka či Vinice, ale i další části metropole, za 
dobré viditelnosti i Šumavu a Český les. 

14. 4. 2019 připravil MO Plzeň 1 v Bolevecké sokolovně Velikonoční jarmark.  Prodejci 
tam předváděli své výrobky od kraslic, pomlázek, košíků a jiných velikonočních produktů 
po pečení jidášů, perníků a jiných tradičních dobrot. 
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Obr. 16: O Velikonoční jarmark je pokaždé velký zájem 

Od 11. do 16. dubna 2019 se Plzeň stala dějištěm 32. ročníku Filmového festivalu Finále. 
Je jediným festivalem v České republice, který představuje českou filmovou, televizní a 
internetovou tvorbu. Souboj o hlavní ocenění, Zlatého ledňáčka, sváděli audiovizuální 
počiny v pěti soutěžních kategoriích.   

Osobitým průvodcem celým festivalem byl stejně jako v loňském roce sehraný herecký 
tandem Jan Cina a Petr Vančura. Součástí programu byly kromě snímků uplynulého roku 
i premiéry a předpremiéry nebo filmy natočené s českou koprodukcí.  

Hlavním festivalovým centrem byla tradičně Měšťanská beseda s promítacími sály 
i odpočinkovou zónou a kavárnou včetně venkovního kina. Festivalové dění zaplnilo 
i prostory DEPO2015, Anděl Music Bar, Café Regner či sady před Měšťanskou besedou. 

Městský obvod Plzeň 1 jako už tradičně uspořádal 26. 4. 2019 akci Pouť u Andělíčka na 
Košuteckém jezírku. Kdo přišel, nelitoval, protože na něho čekaly soutěže pro děti, 
malování na obličej, dřevěný kolotoč, středověká střelnice, občerstvení, opékání vuřtů, 
lanové aktivity, vystoupení Andílků a hudební skupina Strašlivá podívaná. 

 

Obr. 17: Z Pouti u Andělíčka 
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27. dubna 2019 se na Roudné, na místě, kde bývala osada Amerika, konala akce, při které 
byl odhalen památník, který ji připomíná. Zhruba sto návštěvníků, včetně představitelů 
města Plzně a MO Plzeň 1, si užilo zajímavý doprovodný program. Báseň o Americe a 
Pramenech přednesla roudenská rodačka, známá básnířka Hana Gerzanicová, velký 
ohlas měla také opera v netradičních venkovních kulisách v podání skupiny Site-specific 
opera.  

Po samotném odhalení „Ameriky“ a křtu brožurky s pověstmi se o své vzpomínky na 
zaniklou osadu podělili její pamětníci a večer zakončil koncert plzeňského 
multiinstrumentalisty Jirky Muchy. 

Okolí Pramenů na Roudné zvelebují místní dobrovolníci již několik let, s podporou spolku 
Pěstuj prostor a zapojili do jeho rozvoje i sochaře Kurta Gebauera. Společně upravili 
koryto pramenů a vytvořili připomínku osady Amerika, která zde v minulosti stávala. Ve 
spolupráci se studenty  ČU vznikla i minibrožura s ilustrovanými pověstmi od Pramenů. 

 
Amerika 
Hana Gerzanicová 
 
Není to kontinent za mořem vzdálený 

jsou to jen domečky 

každý z nich schoulený 

tak jako kuřátka pod křídlem statku …  

… obrázky životů zůstaly na památku …  

Není to kontinent za mořem vzdálený 

byl to jen malý kraj dnes navždy ztracený.  

Střechy a dvorečky zahrádky, stromečky …  

z dětských her a přání zůstalo vzpomínání … 

Není to kontinent na mapě světa 

jen drobná osada co jarem vzkvétá.  

Místa kde prameny jsou darem země 

místo jež dětstvím mluví vždy ke mně …  

Není to kontinent ta naše „Amerika“ 

tak se těm místům u Roudné říká.  

Tak se jim říkalo, tak se tam žilo 

než jen pár stromů s potůčkem zbylo 

Zmizely domečky zmizely statky 

zmizely záclonky a krůčky za vrátky.  

Ztratil se dětí smích jen vodička šplíchá 

a šeptá pozdravy do prázdného ticha …  

Jen ten, kdo vzpomíná na zašlý svět říká: 

„Kdysi tu stávala Plzeňská Amerika“ 
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,  

Obr. 18: Památník osady Amerika 

Nezisková pacientská organizace lidí s diagnózou – roztroušená skleróza – uspořádala na 
jaře 2019 akci Zasaďme slunečnici, rozsviťme Českou republiku. Nad akcí převzala záštitu 
místostarostka MO Plzeň 1 Ilona Jehličková a spolu se všemi zúčastněnými zasadila před 
budovou úřadu prvního plzeňského obvodu slunečnice. Akce organizace ROSKA si klade 
za cíl šířit mezi veřejností povědomí o roztroušené skleróze, jejich příznacích a 
o možnostech, které nemocní mají. 

Na začátku května 2019 se mohli Plzeňané těšit na výstavu skalniček, květin a okrasných 
dřevin, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň na zahradě gymnázia na Mikulášském 
náměstí. Konají se tu od roku 1978. Výstava Jaro v alpinu 2019 se uskutečnila od 2. do 
10. května. 

K 74. výročí ukončení II. světové války se dne 3. 5. 2019 u Pomníku odboje před 
Boleveckou školou konalo shromáždění občanů. Cestu válečných hrůz ke svobodě 
připomenul za Spolek Boleveckých rodáků Ing. Bohuslav Strejc. Důležitost tohoto výročí 
byla zvýrazněna účastí všech předních představitelů MO Plzeň 1. Závěr a význam 
vzpomínky přednesla starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová. 

Události spojené s osvobozením americkou armádou si Plzeň ve dnech 3. až 6. května 
2019 tradičně připoměla vojensko-historickým a kulturním programem. Neodmyslitelně 
k němu patřily dobové vojenské kempy, setkání s válečnými veterány, vzpomínkové akty 
i atraktivní koncertní vystoupení.   

V roce třicátého výročí svobodných oslav osvobození Plzně Američany zazněla při open 
air koncertu Plzeňské filharmonie, podobně jako v roce 1945, árie z Dvořákovy Rusalky 
Měsíčku na nebi hlubokém. Zavzpomínat si s Plzeňany na 74 let staré příběhy přijeli 
i tentokrát i američtí a belgičtí veteráni. 

Vojensko-historický program doplnila civilní část s kapelami hrajícími dobovou hudbu, 
zajímavými interprety, módní přehlídkou nebo promítáním tehdejších filmů.    Jedním 
z vrcholů akce byl nedělní konvoj s více než 220 kusy historické vojenské techniky Convoy 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 33 

 

of Liberty, nad nímž přeletěly nejen současné víceúčelové bojové letouny, ale i historická 
výcviková jednomotorová dvoumístná letadla značky Harvard.  

Kromě menších pietních aktů se hlavní vzpomínkové setkání uskutečnilo tradičně 
6. května 2019, v den osvobození Plzně, u památníku Díky, Ameriko!  

Studentka zdravotní školy Adéla Machová převzala u příležitosti květnových Slavností 
svobody Čestné stipendium generála George S. Pattona. Stipendium založené 6. 5. 2010 
během oslav 65. výročí osvobození města Plzně 3. armádou generála Pattona uděluje 
americká Nadace Briana LaVioletta.   
 
Jubilejní desátý ročník festivalu elánu a vitality pod názvem Senioři (opět) baví seniory 
se uskutečnil 11. května 2019 ve Velkém sále Měšťanské besedy. Celý program festivalu 
byl tak jako v letech minulých v režii samotných seniorů.   
 
Nechyběli klasici jako Seniorkapela, Jamáček – tentokrát s ukázkou stepu, dáma vlídného 
slova Ludmila Ševčíková, která zavzpomínala na osvobození Plzně, své divadelní začátky 
a všem poeticky připomněla blížící se Den matek, ale i Dobřanské bábinky, které v roce 
2019 oslavily 15 let své činnosti, a řada dalších úžasných osobností.   
 
Poprvé se součástí stala soutěž Babička roku města Plzně 2019. Zlato si odnesla učitelka 
Miloslava Malíková. 
 
Od 16. do 19. května 2019 se U Branky a v DEPO2015 rozezvučely podpatky stepařů. 

Prestižní gurmánský festival znovu otevřel brány o víkendu 18.–19. května 2019 za 
OC Plzeň Plaza. Nechyběla živá cooking show kulinářských es, jako je Zdeněk Pohlreich 
nebo Roman Paulus, Roman Vaněk a  Lukáš Hejlík. Na návštěvníky čekaly nejzajímavější 
trendy a koncepty přípravy pokrmů, které hýbou světem, nové restaurace, bistra, 
foodtrucky a streetfoody z celé ČR i z našeho kraje. Nová pivní zóna nabídla živou kapelu 
i prezentaci minipivovarů, vinařská zóna řízené degustace. V plážové barové zóně 
s lehátky mohli zájemci ochutnat špičkové koktejly od mistrů barmanů.  

Festival myslel i na děti. Pro kojence bylo zajištěné Monperi zázemí, kde je maminky 
v klidu nakrmily i přebalily. Školáci se naučili na Haribo workshop stagi, jak si připravit 
svačinku nebo ozdobit cupcake. Festival byl zase o krok ekologičtější. Plasty se 
pořadatelé snažili nahradit ekologickou variantou. A srdečně vítáni byli všichni, kdo si 
přinesli vlastní talíř, půllitr a příbory.   

25. 5. 2019 se na více než 60 místech v Plzni, a tedy i na území MO Plzeň 1, konal 
Evropský den sousedů, který tu probíhá od roku 2014. Spolu s návštěvníky sobotních 
programových ohnisek a nedělních procházek to bylo na 5 tisíc Plzeňanů, kteří tradičně 
využívají poslední květnový víkend k hýčkání sousedských vztahů. 

Slavnostním předáním bronzových medailí prof. MUDr. Jana Janského za deset 
bezpříspěvkových odběrů krve vyjádřila paní místostarostka Ilona Jehličková poděkování 
občanům městského obvodu Plzeň 1, kteří darovali druhým tu nejvzácnější tekutinu na 
světě.  
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Obřadu se zúčastnila i paní Brožová, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného 
kříže a zástupce transfúzní stanice Plzeň. Předání plaket se uskutečnilo dne 27. 5. 2019 
v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Slavnostní akt doprovodil hrou na 
varhany Jakub Šmaus a krátké pěvecké a recitační vystoupení přednesly děti ze 78. MŠ. 

Městský obvod Plzeň 1 připravil pro seniory jednodenní akci plnou workshopů a různých 
představení. V Parku za Plazou vystoupila 29. 5. 2019 od 12 do 17.30 hodin celá řada 
sólistů i souborů, bohatým programem provedl návštěvníky akce moderátor, připravené 
bylo i občerstvení. 

Architekt, křesťanský politik, odbojář a politický vězeň Jaroslav Cuhra obdržel letos in 
memoriam Cenu 1. června. Získal ji za trvalou obhajobu a prosazování principů 
demokracie a lidských práv a svobod. Město ji uděluje u příležitosti výročí vzpoury 
Plzeňanů proti měnové reformě v roce 1953. Jaroslav Cuhra byl za války aktivní v odboji 
a zajišťoval spojení mezi Plzní a Prahou, byl dodavatelem zbraní. Zajišťoval mimo jiné 
ukrytí útočníků na Reinharda Heydricha v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze i možné 
následné ukrytí v kryptě budovaného kostela ve Skvrňanech v Plzni.  

Jako známý odpůrce komunismu byl už v dubnu a pak opět v listopadu 1948 zatčen a 
v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen za velezradu na 12 let vězení. Po 
10 letech na Borech, na Mírově a v jáchymovských dolech byl roku 1960 amnestován, 
ale už v červnu 1961 znovu zatčen a odsouzen na 8 let za přípravu 
křesťanskodemokratické strany. 

V pořadí již čtvrtý ročník unikátního festivalu bezpilotního létání, zařazeného mezi 
největší akce svého druhu na světě, se konal 1. a 2. června 2019 v Plzni.  Tady se také 
zrodil a každoročně si ho nenechají ujít tisíce lidí z tuzemska i řada zahraničních 
návštěvníků, například z Ameriky nebo Indie.   Dronfest byl rovněž propojen s podporou 
komunity technicky nadaných studentů.  

V dobách Rudolfa II. se ocitla Plzeň od 7. do 9. června 2019, kdy se opět konal, a to již po 
pětadvacáté, Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské. Po tři dny ožilo 
historické centrum a sadový okruh pestrým programem. Na náměstí Republiky byly pro 
návštěvníky připraveny hned dvě scény, v Proluce tradiční interaktivní dětská scéna a 
další scény byly i v Mlýnské strouze. Program se točil nejen okolo Rudolfa II., který svou 
návštěvou pozdvihl Plzeň na úroveň hlavního města Evropy, ale hlavně kolem městského 
znaku. Jako každoročně nechyběla v sobotu strašidla a pohádkové bytosti, jejich večerní 
rej a tradiční Vejšlap. V sobotu a v neděli byla opět připravená oblíbená Pohádková cesta. 

Komentované prohlídky, exkurze do výroby, jízdy historických vozidel, parní vlak, 
hornický skanzen a také bohatý doprovodný program pro celou rodinu. To vše nabídl 
premiérový ročník festivalu Industry Open, který se konal o víkendu 14. až 16. června na 
několika místech v Plzni a Plzeňském kraji. 

Od 3. do 26. června roztančil Plzeň mezinárodní taneční festival Tanec Praha v Plzni, 
který se již tradičně uskutečnil v prostorách Moving station a na dalších vybraných 
místech ve městě. Folklor Účastníci 23. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu 
CIOFF z České republiky i ze zahraničí se představil veřejnosti od 5. do 9. června.  
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Druhý ročník festivalu NA SCÉNU! probíhal ve dnech 18. - 23. června 2019. Festival 
seznámil diváky s mladými absolventy muzikálových škol a jejich každoročními 
absolventskými inscenacemi a zároveň s novou původní domácí muzikálovou tvorbou. 

26. června 2019 potěšil všechny příznivce opery už pátý ročník Noci s operou. Pod širým 
nebem se uskutečnil v Amfiteátru na Lochotíně. Zaznělo Verdiho Nabucco. Open air 
produkce v roce 2019 vznikla pod záštitou hejtmana kraje Josefa Bernarda a starostky 
MO Plzeň 1 Heleny Řežábové. 

Večerní tematické prohlídky se na letní sezonu vrátily do historického centra.  Novinkou 
byla u příležitosti oslav 30 let od sametové revoluce Retro procházka Plzní. Průvodci se 
tentokrát zaměřili na Plzeň v době socialismu. Zájemci se rovněž mohli zúčastnit reprízy 
dalších dvou okruhů. V nabídce nechyběly dětmi oblíbené Báje a pověsti plzeňské a 
prohlídka zaměřená na plzeňské osobnosti.  

Barokní kulturní události v roce 2019 od června do září proběhly na sedmi místech 
Plzeňského kraje. Na návštěvníky čekaly koncerty barokní hudby, degustace barokní 
kuchyně, lekce tanců, workshopy nebo ohňostroj. Program se poprvé dostal také do 
Plzně.  

Unikátní přehlídka historických i současných vozů byla o víkendu 19. až 21. července 
2019 už potřetí k vidění v Plzni. Historické i moderní automobilové a motocyklistické 
skvosty zaplnily vnitřní haly i nádvoří areálu DEPO2015. 

 

Obr. 19: Ani v roce 2019 nechyběly oblíbené promenádní koncerty v Parku U Bazénu. 
Úspěch má vždy soubor Tremolo ze ZUŠ Třemošná 

Centrum Plzně ovládl v červenci, srpnu a v září festival Živá ulice, jehož hlavní blok se 
odehrál od 9. do 18. srpna 2019. 

Milovníky divadla potěšila červencová část festivalu Za dveřmi je divadlo, která se konala 
od 15. až 17. července 2019. 
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Průvodem Vendelín zahájilo 4. září 2019 město Plzeň spolu s Divadlem Josefa Kajetána 
Tyla a dalšími organizacemi novou kulturní sezonu 2019/2020. Průvod umělců, 
milovníků a podporovatelů umění vyrazil z Mlýnské strouhy a po příchodu na náměstí 
Republiky byl zahájen bohatý kulturní program na hlavní scéně, včetně prezentace 
kulturních organizací. 

Zahraniční i české divadelní scény se představily v Plzni od 11. do 19. září na 27. ročníku 
Mezinárodního festivalu DIVADLO.  

Od 13. do 15. září 2019 proběhlo slavnostní otevření Náplavky na Radbuze. Byla 
vytvořena úpravou 550 m levého břehu koryta řeky Radbuzy podél Anglického nábřeží. 
Vznikl tak příjemný prostor, kde mohou Plzeňané i turisté posedět, zacvičit si například 
jógu nebo se jen tak projít.  

Náplavka se stala i novou scénou pro konání koncertů, workshopů a dalších aktivit. 
Součástí projektu byly úpravy břehu, do nichž město nechalo osadit betonové 
odpočinkové schody a bloky. Zrenovována byla ocelová lávka, na které drží sklopné 
schodiště včetně strojovny vrátku. Ten umožní vytáhnout v případě povodně celou 
konstrukci schodiště nad hladinu řeky. 

V pondělí 16. září se sešli senioři s vedením městského obvodu Plzeň 1 na zahradě 
Čtyřlístku. Na akci vystoupil harmonikář Josef Pospíšil, senioři zpívali a pochutnali si na 
opečených buřtech. Na akci zavítali i představitelé MO Plzeň 1.  

  

 

Obr. 20: Zahradní slavnost, jak se patří 

Ve středu 18. září 2019 byly slavnostně předány Umělecké ceny města Plzně za rok 2018. 
Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let získal muzikálový herec Jozef 
Hruškoci, ve stejné kategorii nad 30 let akademická malířka Renáta Fučíková. Ocenění 
Mecenáš/Mecenáška plzeňské kultury obdrželi manželé Touschkovi a významnou 
kulturní událostí roku byla vyhlášena výstava Vilém Heckel 100 let, na níž se podílela 
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Markéta Formanová. Cenu za celoživotní dílo převzal režisér a umělecký šéf Divadla Alfa 
v Plzni Tomáš Dvořák. 

Do 30. 9. 2019 byla prodloužena výstava v atriu Gymnázia F. Křižíka s názvem Obloha. 
Své fotografie zde představilo několik amatérských i profesionálních fotografů. Výstava 
byla doplněna i fotkami studentů gymnázia. Akci připravil Středočeský klub při 
gymnáziích v Plzni spolu s GFK. Akci podpořilo město i MO Plzeň 1. 

V sobotu 21. září 2019 se na Bolevecké návsi konalo Bolevecké vinobraní. Vína z Moravy 
i Čech, burčák, cimbálovka pod vedením Ondry Škáchy, divadlo pro děti, vystoupení 
kapely Frajara Putika, to vše mohli ochutnat a zažít lidé, kteří navštívili akci připravenou 
městským obvodem Plzeň 1.   

 

Obr. 21: Vinobraní navštívila i starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová 

Začátek října 2019 patřil v Plzni novodobému umění. V centru města zahráli umělci na 
ulici v rámci festivalu Pilsen Busking fest 2019.  

Od 8. do 14. října se konal již 12. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a 
mládež JUNIORFEST. Proběhl v Plzni, Dobřanech, Domažlicích, Přešticích a Horšovském 
Týně.  

Plzeň si tak jako každý rok 28. 10. 2018 připomněla výročí vzniku samostatného 
československého státu celodenním programem, do kterého se zapojily na tři desítky 
kulturních nebo sportovních subjektů a také významných firem. Prohlídky budov a 
zajímavých míst s průvodcem, exkurze, návštěvy zahrad, aktuálních výstav, okružní jízdy 
historickými vozy veřejné dopravy, festival pouličního jídla, sousedské procházky nebo 
sportovní aktivity měly společné pojítko, kterým byl vstup za symbolických 28 korun 
nebo zdarma.  

Akce vyvrcholila ohňostrojem na náměstí Republiky. Ještě předtím vyšel z náměstí T. G. 
Masaryka Průvod světel, kterému předcházelo setkání u Památníku národního 
osvobození. 

Cena města Plzně a Pečeti města Plzně byly předány jejich držitelům 28. října 2019 na 
plzeňské radnici v rámci slavnostního shromáždění k 101. výročí vzniku Československa. 
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Cenu města Plzně získala Milena Králíčková, plzeňská lékařka a pedagožka, za studium 
příčin neplodnosti a důvodů selhání léčby neplodných párů.  

Pečetě města Plzně jsou udělovány za významný přínos k rozvoji města, jeho propagaci, 
ochranu jeho práv a zájmů nebo jiné zvýšení jeho prestiže. V roce 2019 je získalo šest 
osobností: dlouholetý archivář Archivu města Plzně Jaroslav Douša, architektka a 
památkářka Anna Hostičková, regionální historik, badatel a sběratel Milan Jíša, 
výtvarník, chartista Vladimír Líbal, filmař a plzeňský patriot Jan   Loučím a památkář   Petr 
Marovič.  

Už 14. ročník Mezinárodního festivalu animovaného filmu Animánie se konal  v listopadu 
2019 v Moving station. 

Městský obvod Plzeň 1 nabídl na podzim 2019 členům Klubu Jednička možnost zúčastnit 
se neveřejné generální zkoušky operního představení Broučci. Vedení obvodu dohodlo 
spolupráci s Divadlem Josefa Kajetána Tyla a poskytlo tím další benefit členům Klubu 
Jednička. O představení byl ze strany členů klubu velký zájem, ve Velkém divadle se tak 
11. října 2019 sešlo více než 200 lidí z obou sekcí. 

Městský obvod Plzeň 1 přišel na podzim 2019 s další nabídkou pro seniory z Klubu 
Jednička. Po dohodě s Divadlem Josefa Kajetána Tyla poskytl členům klubu v sekci 
Jednička pro seniory možnost zúčastnit se generální zkoušky muzikálu Elisabeth 
v nastudování plzeňského divadla. 

V roce 2019 bylo nově otevřeno 134 metrů prohlídkové trasy v Plzeňském historickém 
podzemí. Celkem má Plzeňské podzemí třináct kilometrů. Z toho je přístupný zhruba 
kilometr, který má v nejužším místě 60 centimetrů a v nejnižším 140 centimetrů. Zatímco 
původní okruh podzemím je otevřen celoročně, do nové části se lidé dostanou pouze 
výjimečně a budou tam chodit potmě vybaveni baterkou.  

Historickým podzemím projde přibližně 37 tisíc turistů ročně, z toho je 66 procent Čechů. 
Plzeňské historické podzemí bylo veřejnosti zpřístupněno v květnu 1985 a roku 2009 jej 
do správy převzal od města Plzeňský Prazdroj, který jej provozuje dodnes. Podařilo se 
mu vybudovat nový vstup do historických chodeb z Pivovarského muzea ve 
Veleslavínově ulici. 

Podle oficiálních čísel Českého statistického úřadu Plzeň patří mezi nejnavštěvovanější 
česká města. V počtu nocujících turistů zaujímá šestou příčku po Praze, Brně, Karlových 
Varech, Mariánských Lázních a Špindlerově Mlýně.  

V plzeňských hotelích a penzionech se ročně ubytuje zhruba 300 tisíc turistů. Celková 
návštěvnost je však mnohem vyšší. Spolu s jednodenními návštěvníky a těmi, kteří nocují 
u známých, se průměrná roční návštěvnost Plzně pohybuje kolem tří milionů osob. 

Již čtvrtý ročník ojedinělého rodinného Plesu Nošenek z Plzně, z. s., tentokrát na téma 
Čtyř živlů (země, voda, oheň, vzduch), se konal v sobotu 9. 11. 2019 ve společenském 
sále Sokolovny Bolevec. Jednalo se o ples nosicí, kam bylo možné přijít i se svými dětmi, 
včetně těch nejmenších, a v programu plesu bylo myšleno i na ně.  
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Zároveň se ale jednalo o ples benefiční, kdy výtěžek byl věnován Domovu – plzeňské 
hospicové péči, z. ú. Ples se uskutečnil pod záštitou starostky obvodu Plzeň 1 Heleny 
Řežábové, za finanční podpory městského obvodu Plzeň 1 a Plzeňského kraje. 

Město Plzeň připravilo řadu akcí a projektů k 30. výročí sametové revoluce.  
Spolupracovalo přitom s obecně prospěšnou společností Post Bellum, která od roku 
2001 vyhledává pamětníky klíčových momentů 20. století a zaznamenává jejich 
vzpomínky.   Součástí oslav byly výstavy, koncerty, soutěž a v neposlední řadě celodenní 
vzpomínkový happening na náměstí Republiky přímo 17. listopadu.  

 
Stejně jako v dalších městech republiky se i v Plzni 17. listopadu 2019 v 17:11 hodin 
rozezněly zvony. Večer se pak do tmy rozzářilo v barvách trikolóry Západočeské 
muzeum. Do projektu, který připomínal všechna výročí pádu komunismu v zemích 
bývalého východního bloku, byla zapojena města osmi států střední a východní Evropy. 

Plzeňský biskup Tomáš Holub a zástupce města Plzně odhalili pamětní desku Josefu 
kardinálu Beranovi. Stalo se tak symbolicky v den 30. výročí sametové revoluce 
17. listopadu 2019. Kardinál Beran byl plzeňským rodákem a obětí obou totalit 
20. století. Po jmenování kardinálem v roce 1963 se až do své smrti nemohl vrátit do 
socialistického Československa.    

Symbolickým odstraněním pěticípé hvězdy, jež byla od roku 1989 uložena na střeše 
budovy tehdejšího Krajského výboru Komunistické strany Československa na Americké 
42, vyvrcholil v Plzni celodenní happening k třicátému výročí listopadových událostí. Na 
tři desítky akcí konaných v centru města pod názvem Cesta svobody si během dne 
nenechalo ujít kolem sedmi tisíc lidí, kolem dvou tisíc Plzeňanů pak v podvečer sledovalo 
odstranění hvězdy. 

 

Obr. 22: Komunistický symbol definitivně opustil budovu Krajského výboru KSČ 

Pod záštitou MO Plzeň 1 uspořádalo 28. 11. 2019 Centrum umění a pohybu benefiční 
koncert Pod křídly andělů. Akce byla věnována na podporu Natálky Černé, která po 
těžkém úrazu na příměstském táboře čelí velkým zdravotním komplikacím a je odkázána 

Vznikl i projekt Příběhy sousedů, kdy žáci základních škol ve spolupráci s pedagogy a 

koordinátorem Post Bellum zaznamenávali příběhy významných listopadových událostí 

očima pamětníků. 
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na nákladnou dlouhodobou rehabilitační péči. Vedení MO Plzeň 1 věnovalo Natálčiným 
rodičům poukázky na benzín. Koncert proběhl na plzeňském náměstí Republiky. 

Katedrála svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky procházela v roce 2019 
již druhým rokem celkovou revitalizací. Téměř po sto letech probíhaly generální opravy 
interiéru a zvýšení komfortu pro návštěvníky. Rekonstrukce má skončit v roce 2021 a 
vyžádá si nejméně 103 miliony korun.    

Revitalizace zahrnuje průzkum a restaurování veškerého mobiliáře včetně oltáře a 
obrazů, opravu varhan, výmalby i vyčištění kamenných zdí a sloupů. Restaurována bude 
i socha Plzeňské Madony, ale vzhledem k náboženské úctě, která se k ní váže, jen 
v nejnutnějším rozsahu. 

I v roce 2019 čekal na Plzeňany bohatý adventní a vánoční program. Už 12. listopadu byl 
na tradiční místo na náměstí Republiky umístěn nový vánoční strom, který poprvé po 
několika letech nesl nové ozdoby. Barevně byl však opět laděný do tradiční modré barvy.  
Šlo o smrk ztepilý, darovaný soukromým majitelem z plzeňské čtvrti Roudná. 1. prosince 
pak byl vánoční strom slavnostně rozsvícen. 

Konala se i řada dalších akcí, například adventní prohlídky, pod vánočním stromem řada 
koncertů. 

24. listopadu se v Bolevecké Sokolovně opět konal Vánoční rukodělný jarmark, který 
patří mezi oblíbené tradiční akce pořádané městským obvodem Plzeň 1.  Na jarmarku se 
peklo vánoční cukroví, které rozvonělo Sokolovnu a okolí a bylo k vidění množství ručně 
vyrobené krásy.  

 

Obr. 23: Bez tradičního jarmarku by Vánoce nemohly začít 

Klienti Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ zahájili advent ve čtvrtek 28. listopadu 
2019 slavnostním rozsvícením stromu na zahradě v Kotíkovské ulici. Sváteční chvíle se 
zúčastnila i starostka prvního plzeňského obvodu Helena Řežábová. Na všechny 
zúčastněné čekala ochutnávka vánočního cukroví, návštěvníci si zazpívali koledy a 
závěrem zhlédli ohňostroj. 
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V první prosincový den 2019 při rozsvícení vánočního stromu se při okružní jízdě rozjela 
ulicemi Plzně Vánoční tramvaj. Na pravidelnou linku byla nasazena o den později a 
ulicemi Plzně projížděla po celý prosinec. Na žádost vedení prvního plzeňského obvodu 
vypravily plzeňské dopravní podniky Vánoční tramvaj i na linkách 1 a 4.   

  

 

Obr. 24: Vánoční tramvaj přispěla k adventní atmosféře 

V mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky před Vánoci 2019 opět po roce 
úřadoval vánoční pošťák. Na místě byly k zakoupení vánoční pohlednice, přáníčka do 
obálky i papírové betlémy. Na poště bylo k dispozici speciální vánoční razítko, kterým 
bylo možné opatřit nejen vánoční pozdravy, ale také dopisy určené přímo Ježíškovi. 

Kouzelnou atmosféru vyzdobené Plzně si mohli obyvatelé i návštěvníci města vychutnat 
v prosinci 2019 při tradičních adventních prohlídkách, které je seznámily s historií 
vánočních zvyků a tradic. O adventních pátcích a sobotách to byly komentované 
prohlídky historického centra zakončené adventní svačinkou a povídáním o vánočních 
zvycích ve Schované kavárně. 

3. prosince 2019 byl opět rozsvícen jako každý rok v parku U Bazénu na Lochotíně 
vánoční strom. Zahráli a zazpívali umělci ze Základní umělecké školy v Třemošné. 
Novinkou tradiční akce byla ohňová show.  

MO Plzeň 1 totiž uskutečnil v roce 2019 anketu (na webových stránkách obvodu, ve 
zpravodaji Plzeňská jednička a při akci Sportmanie) s dotazem, zda si občané přejí při 
rozsvícení obvodního stromu zopakovat jako už několik let ohňostroj. Výsledky ankety 
přinesly zamítavé stanovisko respondentů, a proto organizátoři akce připravili v roce 
2019 změnu. Rozsvícení stromu proto provázela ohňová show - tzv. tichý ohňostroj. 
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Obr. 25: Vánoční strom svítí, může přijít Ježíšek 

Na základě požadavku občanů z Vinic byl 10. prosince 2019 rozsvícen vánoční stromek 
i v této lokalitě. MO Plzeň 1 vysadil pro tyto účely na louce za školou jedli korejskou.  

Na konci roku 2019 uplynulo přesně 100 let ode dne, kdy se zrodila v plzeňské dílně Karla 
Noska, sídlící v plzeňské Borské ulici, loutka, která vstoupila do dějin českého loutkářství. 
Spejbl, jak byla loutka nazvaná, byl vyřezaný dle návrhu Josefa Skupy. V roce 1926 se mu 
„narodil“ syn Hurvínek. Během sta let Spejbl prošel mnohými změnami, ale i přesto si 
zachoval nezaměnitelnou podobu, díky níž jej poznávají diváci v jakémkoliv věku. 

Vánoční divadelní představení si v prosinci 2019 do nové obřadní síně v budově úřadu 
přišly užít děti z 81. mateřské školy.  V pásmu Rozverné Vánoce se nejmenším představily 
děti z Divadelní dramatické dílny pod vedením šéfky činohry DJKT Apoleny Veldové. 

Rozdávání Betlémského světla v poustevně v Lochotínském parku v roce 2019 opět 
zajistili skauti ze 45. oddílu Poutníci ve spolupráci s Majákem Plzně.  Světlo si zájemci 
mohli odnášet 23. prosince odpoledne. 
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      9. Organizace, spolky 
 
Přelom starého a nového roku 2018/2019 přinesl ke Kosíkům do 87. MŠ řadu novinek, 
přičemž téma dítě a zdraví zůstalo hlavním programovým cílem všech aktivit a činností. 
Naprosto zásadním a unikátním se v MŠ stal projekt instalace rekuperačních jednotek, 
které jsou umístěné ve všech třídách. Princip tzv. zdravého větrání významně ovlivňuje 
kvalitu ovzduší v prostorách objektu a snižuje  náklady na vytápění v MŠ. Projekt byl celý 
financován MO Plzeň 1. 
 
17. 1. 2019 proběhla v 81. MŠ beseda s městskou policií na téma Bezpečný kontakt 
s cizím člověkem. Děti se formou her dozvěděly, jak se zachovat při oslovení cizím 
člověkem. 

Na únor 2019 připravily spolky Vlnka a Motýl dva semináře, a to Agrese je OK a První 
pomoc. 

V 91. MŠ probíhalo i ve školním roce 2018/2019 mnoho celoškolských i třídních akcí.  
Byla to mimo jiné akce pro předškoláky Sportujeme s Viktorkou nebo projekt Pohyb 1P. 
I díky podpoře MO Plzeň 1 mohl tým Pohyb 1P se svým maskotem žabákem navštívit 
v tomto školním roce 8 MŠ na Lochotíně. 

Na projekt Šablony II MŠ získala 91. MŠ dotaci 512 604 Kč na vzdělávání pedagogů, 
začlenění a získání ICT technologie do vzdělávání dětí v MŠ. Školka se zapojila také do 
projektu Učíme se spolu. 

Ve 46.  MŠ se stále něco děje. Děti ve školním roce 2018/2019 např. absolvovaly 
návštěvu JUMP arény, prohlídku Techmanie či návštěvu hasičské stanice. Zavítaly také 
na exkurzi hasičské stanice. Účastnily se i divadelních představení. Stejně jako v prvním, 
tak i v druhém pololetí se děti zapojovaly do zajímavých výukových programů.  

Samozřejmostí bylo pokračování logopedické prevence. V průběhu roku bylo 
uskutečněno také několik setkání s rodiči. 

17. 3. 2019 se konal Charitativní karneval s Culinkou v SPŠ dopravní. MO Plzeň 1 přispěl 
na konání akce částkou ve výši 10 tisíc Kč. 

Klub Jednička se rozšířil o novu sekci – Jednička pro seniory, a to od 20. 3. 2019. Cílem je 
zejména poskytování výhod členům Klubu Jednička při návštěvách výstav, akcí a expozic 
na území MO Plzeň 1, poskytování výhod účastníkům projektu při nákupech zboží a 
služeb u partnerů Klubu 1 a poskytování výhod při zajišťování tematických zájezdů pro 
seniory, návštěv v plzeňských divadel atd. 

Spolek boleveckých rodáků nabídl v roce 2019 řadu akcí: 

• 13. 4. 2019    - I. ročník dobové vycházky 

• 23. 4. 2019    - slavnostní mše svatá k uctění památky sv. Vojtěcha 

• 30. 4. 2019    - Májka na Bolevecké návsi 

• 3. 5. 2019      - uctění  památky  u  pomníku  padlých  a  umučených  z  II. světové  
                          války 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 44 

 

• 24. 5. 2019    - pietní vzpomínka – 102. výročí od tragického výbuchu muniční 
                          továrny Škodových závodů na Orlíku. 

28. 8. 2019 byla slavnostně zahájena obnova selského dvora U Matoušů. Práce si 
vyžádají téměř 40 milionů Kč a budou z 85 % hrazeny z prostředků EU. Kromě stavební 
obnovy objektu a zřízení nové expozice je do roku 2020 počítáno i s moderním 
návštěvnickým centrem a výstavními prostory. Cílem projektu Selský dvůr U Matoušů 
–  Rok na vsi je zachování této hodnotné památky lidové architektury pro další generace 
a zároveň její zpřístupnění návštěvníkům. Selský dvůr bude zpřístupněn začátkem roku 
2021. 

V Bolevecké ZŠ působí kroužek lidových tanců Boleváček. Jen v roce 2019 uskutečnil na 
20 vystoupení, zavítal na Vítání jara i stavění Máje a v květnu také na Den sousedů a Den 
seniorů. 

Taneční klub TK IMPRO a Pionýrský oddíl Mikulka ani v roce 2019 nezahálel. V krajském 
kole Sedmikvítku v kategorii C získal Tadeáš Jan Novák, žák 4. třídy ZŠ Martina Luthera, 
3. místo a Cenu poroty. Kateřina Lapská, žákyně 3. třídy Bolevecké ZŠ, v kategorii C 1. 
místo. Oba postoupili do republikového finále, kde K. Lapská na podzim 2019 obhájila 1. 
místo. 

Na dopravním hřišti MO Plzeň 1, které se nachází u 1. ZŠ, proběhlo v roce 2019 natáčení 
nové písničky Renaty Kočandrlové a Ivany Vlkové z 91. MŠ, v podání Marty a Petra 
Soukupových. Písnička Semafor pomůže dětem s orientací v provozu na silnici. 

Stacionář Človíček s DOZP Nováčkem 18. 9. 2019 vyrazily na další zážitkovou výpravu 
mezi lochotínskými domy. Záštitu nad akcí převzala starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena 
Řežábová. 

Opět nechyběla jízda se speciálními vozíky, malování obrázků do plotové galerie nebo 
skládání speciálních puzzle třetí pořádající služby Jdeme dál. Celou akci zahájil kulturní 
program před šapitó v Domově Nováček, kde vystoupily například děti z 1. ZŠ s pásmem 
písní tlumočených do znakové řeči. Celý den pak zakončil koncert Dětského pěveckého 
sboru Jiřičky Plzeň a kapely S.O.N. Tradičně bylo možné nahlédnout do interiérů obou 
zařízení a zjistit něco více o životě dětí a dospělých s různou formou mentálního 
postižení. 

K tomu, aby opravdu nikdo ve spletitých sídlištích nezabloudil, již tradičně pomohly děti 
ze 4. ZŠ, které chodníky po celé trase vyzdobily křídovými malbami.   Nechyběla sladká 
odměna pro všechny cestovatele. 

8. 10. 2019 oslavila bilingvní MŠ Junikorn své páté narozeniny. Její koncept je založen na 
denní komunikaci s rodilými mluvčími v českém a německém jazyce. Pedagogický tým 
tvoří jak Češky, tak Němky, každý pedagog mluví s dětmi svou rodnou řečí. 

Podzimní zahradní slavnosti mají v 90. MŠ v Západní ulici již 15letou tradici. Letos se 
rodiče s dětmi sešli se svými učitelkami před pavilony na terasách a zahradě. Z přírodního 
materiálu si vyzdobili dýně a další dekorace. 
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15. 11. 2019 uspořádalo Centrum pro dětský sluch Tamtam setkání rodin s dětmi se 
sluchovým postižením z Plzeňského kraje. Proběhlo v prostorách organizace Motýl. 

16. listopadu 2019 proběhlo v sále Bolevecké sokolovny oblastní kolo Dětské Porty, což 
je soutěžní přehlídka interpretační a autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných 
na folk,a příbuzné žánry. Tuto akci každoročně pořádá Středisko volného času 
Radovánek. 

Také v roce 2019 připravil Sociální odbor ÚMO Plzeň 1   pro seniory, žijící na území 
obvodu, zajímavé zájezdy: 

• 10. 4. 2019 - Biskupův Týn a Kozinovo Chodsko 

• 9. 5. 2019   - Na návštěvu k premonstrátům, knížeti i maršálovi 

• 15. 5. 2019 - Rozkvetlý park Průhonice a zámek v Tróji 

• 12. 6. 2019 - Do Ameriky, do kraje Oty Pavla 

• 26. 6. 2019  - Svatá hora, šlechtické zámky a Antonín Dvořák 

• 18. 8. 2019  - Plavba Vltavskou kaskádou a zámek růží Konopiště 

• 4. 9. 2019    - Zážitkové zahrady Rakouska a historická Kremže 

• 11. 9. 2019  - Výlet do První republiky 

• 12. 10. 2019- Pražský semmering a Praha národní 

• 4. 12. 2019  - Advent v SRN: Tři oříšky pro Popelku a Drážďany 

 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

Druhé plzeňské mládě indického nosorožce Růženka oslavilo 5. února 2019 dva roky. 
Ošetřovatelé jí připravili třicetikilogramový dort ze sena, ovoce a zeleniny a oslavu 
sledovali její fanoušci na webkameře. Narodila se půlmetráková, v roce měla 
602 kilogramů, nyní necelou tunu.  

Plzeňská zoo chová nosorožce indické jako jediná v České republice. Rodiče Růženky jsou 

samice Manjula, která váží 1680 kilogramů, a samec Baabuu s váhou 2 150 kilogramů. 
Jejich první mládě Maruška putovalo do Francie.   

 

Obr. 26: Růženka s maminkou si na dortu pochutnaly 
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10. 9. 2019 pak také Růženka odjela z Plzně do světa za ženichem. Žije teď v jednom 
z nejlepších pavilonů pro nosorožce indické v Evropě, který je v zoologické zahradě 
v Basileji.   Na Růženku čekal v jejím novém domově stejně starý samec Orys. 

Ale i další obyvatelé zoo Plzeň slavili. V lednu 2019 oslavil 9. narozeniny úspěšný šéf 
početné lví rodiny samec Mates. Se svými družkami z Hannoveru pečovali v té době 
o pět různě starých lvíčat. V rodině šimpanzů měl 26. narozeniny šéf samec Bask.    

Leden je také tradiční měsíc narozenin medvědů hnědých, obvykle v tu dobu 
hibernujících, a tudíž neslavících. 30. ledna 2019 bylo 26 let samci Mikymu, 4. ledna 2019 
bylo 16 let Elišce a Honzovi. Ovšem rekordmanem je Pišta, kterému bylo v roce 2019 už 
neuvěřitelných 38 let.   Je „služebně“ (délkou pobytu) i věkově nejstarším savcem 
v plzeňské zoo a údajně nejstarším medvědem v celé republice. Protože má pohybové 
problémy, byl oddělen od mladších medvědů. 

V roce 2019 čekala na návštěvníky řada novinek. Byli to například dva samci nelétavého 
endemity kagu chocholatého, které plzeňská zoo získala koncem roku z ptačího parku 
Walsrode v Německu. Návštěvníci ZOO je najdou v expozici Asijské zahrady. V Evropě je 
chová pouze šest zahrad. 

Velkému zájmu se těšila nová expozice Filipíny, která přinesla do zoo Plzeň motýly a 
navrátila krokodýly. V Tropickém pavilonu byli už třetím rokem představováni holubi, 
kančily, zoborožci, špačci, velemyši nebo endemičtí dikobrazi. Oba celky připomínají 
přírodu Filipín. Expozice má formu skleníku a je plná tropických rostlin.   

Kolekce chovaných zvířat v ZOO získala v roce 2019 řadu posil. Spoustu přírůstků je mezi 
sudokopytníky. Zebry Chapmannovy přivedly na svět dvě mláďata, antilopy vodušky pak 
5 mláďat. K velbloudům přibyla mladá samička z ostravské zoo a své 20. mládě přivedla 
na svět samice Kayla.  

Zajímavá dvě zvířata doplnila v roce 2019 rajóny šelem a primátů. Ze Švýcarska dorazila 

samice šimpanze učenlivého a z Polska samice levhartice čínská. Kolekce plazů se 
rozrostla o 8 unikátních mláďat jedovatého ještěra korovce mexického a mláďata 
mamby zelené. 

Celkem devět mláďat silně ohroženého druhu jedovatých hadů křovináře němého, 
největšího zmijovitého hada na světě, odchovala v roce 2019 Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně. 

V plzeňské zoo uspořádali v roce 2019 řadu tradičních a oblíbených akcí.  „Vyhánění 
zimy“, které se konalo poslední únorovou sobotu, mělo jednu z největších účastí za 
všech deset ročníků. Sobotu po prvním jarním dnu na statku Lüftnerka v Zoologické a 
botanické zahradě města Plzně za velkého zájmu veřejnosti přivítali kalendářní a 
astronomické jaro.  

Na statku Lüftnerka pak následoval čtyřdenní maraton ukázek velikonočních tradic od 
malování vajíček, pletení pomlázek po točení dětské káči a otloukání vrbových píšťalek. 
Velikonoce tu byly i ve znamení folklóru a oživených jarních tradic. Poslední dubnová 
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sobota patřila oslavě Dne Země a 30. dubna 2019 se na Lüftnerku slétli čarodějové a 
čarodějnice z celé Plzně. 

Návštěva vedení  MO Plzeň 1 v plzeňské Zoologické a botanické zahradě města Plzně 
přinesla řadu novinek. Předně se zahrada stala partnerem Klubu Jednička, což pro jeho 
členy přináší možnost získat dvě vstupenky na návštěvu zoo v hodnotě 20 Kč. Zároveň 
se kmotrami nových hřebečků zeber Chapmanových narozených v plzeňské zoo staly 
starostka Helena Řežábová a místostarostka Ilona Jehličková. 
 

 

Obr. 27: Jedna z malých zeber, které se narodily v plzeňské zoo, se svou maminkou 

FN Plzeň 

25. 5. 2019 se uskutečnil 4. ročník Zdravého dětského dne FN Plzeň. Pro děti byly 
připraveny tři tratě běžeckého závodu. Bohatá byla i nabídka doprovodného programu. 
Akci navštívilo velké množství návštěvníků. A podpořil ji mj. také MO Plzeň 1 pod záštitou 
starostky Heleny Řežábové. 

Ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně byl 9. října 2019 zahájen provoz nového 
urgentního příjmu. Rekonstrukce původního velmi přetíženého centrálního příjmu stála 
téměř 112 milionů korun a byla jedním z největších projektů tohoto zdravotnického 
zařízení.  

Přestavba začala koncem roku 2017. Byla rozdělena do tří etap a uskutečnila se za 
normálního chodu nemocnice. Zvýšil se počet ambulancí, zvětšily se čekárny a rozšířily 
stávající chodby. Největším přínosem je ale nový vyvolávací systém a třídění pacientů, 
které urychlí potřebná vyšetření. Pro pacienty je v akutní zóně k dispozici třináct 
observačních lůžek, která zajistí komfort i určitou intimitu při vyšetření. Nejzásadnějším 
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přínosem je ale centralizace všech akutních pacientů na jedno místo, nemocní již 
nebudou bloudit po celém areálu.  

V nepřetržitém provozu je zde zajišťována akutní zdravotnická péče pro pacienty 
s interním, kardiologickým, chirurgickým a neurologickým onemocněním, samozřejmou 
součástí je také traumatologická ambulance. Multioborový tým sester, lékařů a 
zdravotnických záchranářů poskytuje péči všem příchozím, včetně pacientů přivezených 
zdravotnickou záchrannou službou, a zajistí jejich plynulé ošetření či umístění na lůžko 
akutní péče.  

Součástí urgentního příjmu jsou i nejmodernější diagnostické technologie, například 
unikátní robotický rentgen. Další novinkou je dětský hrací koutek, v budoucnu se počítá 
i s ordinací praktického lékaře. Rozpočet stavby včetně speciální zdravotnické techniky 
dosáhl výše 98 milionů korun. Sedmdesát procent uhradil stát, 30 % činily vlastní zdroje 
Fakultní nemocnice Plzeň. Nemocnice financovala i vybavení nábytkem a další 
zdravotnickou technikou za 13,5 milionu korun. 

Poklepáním na základní kámen odstartovala v říjnu 2019 druhá etapa výstavby 
Univerzitního medicínského centra (UniMeC) v Plzni na Lochotíně. Po dokončení 
kampusu získá plzeňská lékařská fakulta po více než 75 letech sídlo, které je 
naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství. Na jednom 
místě bude vytvořeno kompletní zázemí pro výuku budoucích lékařů i výzkum, které 
nahradí dosavadní nevyhovující prostory, rozptýlené v různých částech města. Výstavba 
hlavní budovy kampusu UniMeC bude dokončena v roce 2022. 

Budování začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 pak na adrese alej Svobody 
vyrostly tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy 
Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. V roce 2016 bylo 
budování hlavní budovy dokončeno výstavbou posluchárny pro 200 osob.  

Uvnitř hlavní budovy, jejíž výstavba byla v říjnu 2019 zahájena, vzniknou 3 posluchárny, 

23 praktikáren a seminárních místností, 5 vyšetřoven a ambulancí, 29 laboratoří, 
simulační centrum, dále studovny, pracovny, šatny nebo garáže. Do nového kampusu se 
přesune i děkanát, knihovna, vznikne tu menza a další zázemí pro studenty a pedagogy.  

V budoucnu je uvažováno ještě s třetí etapou výstavby UniMeC. Tou by měla být 
sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení 
aktuální II. etapy zůstane umístěn mimo nový kampus. 

TOTEM 

Již čtvrtý rokem realizovalo v roce 2019 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
projekt Jedeme dál. Jde o procházky s nordic walking holemi. Tréninky probíhaly 
2x týdně. Projektem Jedeme dál prošlo v průběhu 3,5 let jeho realizace více než 330 
seniorů. Celkem proběhlo do konce roku 2019 18 dvouměsíčních kurzů. Největší přínos 
projektu je zejména pravidelnost pohybu. 
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Totem v roce 2019 opět pořádal Akademii třetího věku. Nabídla kurzy – Základy 
astronomie, Kdo jsem?, Dění v Plzni, Cvičení Čchi Kung i pro méně pohyblivé, Orient se 
Saidou a Senioři píší Wikipedii. 

V roce 2019 to bylo již 17 let, kdy Totem poskytoval mentoringovou podporu dětem, 
které nemají z různých důvodů jednoduchý start do života.   Dobrovolníci s dětmi vyráželi 
na koloběžky, do bazénu, Techmanie, na hřiště a na akce, které pořádá Totem. 

V týdnu od 14. do 18. 1. 2019 už po sedmé dobrovolníci z Totemu darovali krev. 
Tentokrát skupina čítala 20 dárců.  

Poslední květnovou sobotu 2019 se sešly kolem Totemu stovky lidí a oslavily Evropský 
den sousedů. Záštitu převzal MO Plzeň 1 a sousedy přišla pozdravit i starostka Helena 
Řežábová. Celkem se akce zúčastnilo 225 účinkujících a další stovky diváků a 
návštěvníků.  

18. 9. 2019 byla slavnostně zahájena sezóna 2019/2020 v Totemu v Bolevci. Součástí 
byla vernisáž výstavy Kouzlo TOTEMových Setkávání se... aneb 20 let TOTEM, z. s. očima 
současné ředitelky Vlastimily Fajferlíkové. 

5. 10. 2019 se TOTEM rozloučil na dva roky s akcí Třetí festival – přehlídka seniorských 
uměleckých aktivit. 6. ročník trval 3 dny a zúčastnilo se ho 18 výprav z celé ČR a 
Slovenska, což představovalo 20 souborů a 239 účastníků. 

Včelaříme pro radost v Totemu se jmenuje projekt, který se snaží seznámit zájemce se 
základy včelaření. Úvodem do projektu byly Včelí dny na Sofronce v červnu. Od té doby 
se zde účastníci sešli ještě čtyřikrát. Od listopadu do ledna proběhla každý měsíc na 
vybrané téma včelařská přednáška. 

V říjnu 2019 vyhlásila Knihovna Bolevec literární soutěž pro seniory na téma Největší 
zážitek z léta. Do soutěže se zapojilo i 6 účastníků kurzů Trénování paměti, který pořádá 
Totem. 

Odpadu NE řekla na podzim 2019 10členná skupina na procházce pořádané Totemem. 

Trasu kolem studánky Petrovky, Šídlováku a Kamenného rybníku účastníci procházky 
vyčistili, odpadky roztřídili a vyhodili do kontejnerů.  

 

     10. Sport 
 
Více než 13 miliony korun podpořilo v roce 2019 město sportovní kluby a handicapované 
sportovce. Buď prostřednictvím tělovýchovné organizace, či jako fyzické osoby. Cílem je 
podpora konkrétním sportovním subjektům nacházejícím se na území města, především 
neziskovým organizacím, které mají omezenou možnost získání financí z vlastních zdrojů 
a činnosti a svými aktivitami zajišťují využití volného času především dětí a mládeže. 

V roce 2019 mládežnický oddíl Pilsen Wolves pod záštitou starostky MO Plzeň 1 Heleny 
Řežábové organizoval první ročník multisportovního turnaje škol v minihokeji a in-line 
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hokeji pro žáky 2. a 3. tříd škol z MO Plzeň 1. Letos se do turnaje přihlásilo 7 týmů ze čtyř 
škol. Základní část vyhrál tým 4. ZŠ, který ve finále své vedení obhájil. 

Celou republikovou špičku viděli návštěvníci Mistrovství České republiky v badmintonu, 
které se uskutečnilo od 1. do 3. února 2019 v házenkářské hale na Lokomotivě v Plzni a 
podpořilo jej město.   Na Mistrovství České republiky se soutěžilo v pěti disciplínách, 
dvouhře mužů, žen, ve čtyřhře mužů, žen a ve smíšené čtyřhře. 

V druhé polovině března proběhlo na plzeňské radnici vyhlášení ankety Sportovec Plzně 
2018 v kategoriích žactva a dorostu. Mezi oceněnými nechyběli zástupci z MO Plzeň 1, 
kterým přišla poblahopřát a předat ceny také starostka Helena Řežábová.  

V lukostřelbě to byl Daniel Bouřil, v koloběhu Anděla Kubíková, v karate Kryštof Ruža a 
v tenisu Jonáš Forejtek. Z družstev to bylo v lukostřelbě družstvo mladšího žactva 1. LF 
Plzeň 1935, v házené v mladším žactvu to bylo družstvo Talent Plzeň při Bolevecké ZŠ a 
v házené to bylo družstvo starších žaček DHC Plzeň z.s. 

 

Obr. 28: Mladým sportovcům z prvního plzeňského obvodu poblahopřála starostka 
Helena Řezábová 

Největší atletický týmový mítink v České republice se všemi hvězdami české atletiky na 
startu se konal 18. května 2019 v Plzni. Stalo se milou tradicí, že jednou za rok zavítá 
kompletní česká špička na Atletický stadion města Plzně, který patří k nejmodernějším 
v republice.  Týmy posílila i zajímavá jména z řad cizinců a nechyběli   olympijští účastníci 
nebo medailisté z mistrovství světa a Evropy.  

Atletická extraliga družstev otevřela letní atletickou sezonu v České republice a patřila 
k prvním mítinkům, kde atleti mohli plnit limity na mistrovství světa. 

25. 5. 2019 proběhlo již tradiční setkání příznivců auto-moto veteránů. Jubilejní 30. 
ročník Jízdy historických vozidel okolím Plzně startoval z autokempu Ostende, kde také 
probíhala výstava historických automobilů a motocyklů. Na trať vyjelo zhruba 
120 posádek na jízdu po severním Plzeňsku. Celá akce proběhla pod záštitou 
místostarosty MO Plzeň 1 Miroslava Brabce. 
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Triatlonovou akademii Plzeň a Nadační fond na podporu plzeňské házené, v němž jsou 
sdruženy kluby Talent Plzeň při Bolevecké základní škole a DHC Plzeň, podpořilo město 
v roce 2019. Jeho zástupci společně s představiteli Plzeňského kraje, sportovních svazů 
a místních sportovních klubů o tom podepsali memoranda. Na jejich základě se zapojené 
subjekty zaměřují na realizaci programů a podporu výchovy mládeže se zájmem 
o triatlon a házenou. Spolupráce se týká i propagace těchto mládežnických sportů 
v rámci města a kraje, vzájemné propagace při konání různých akcí a dalších činností. 

Na hřištích na házenou a miniházenou se na 31. ZŠ a na Gymnáziu F. Křižíka na největším 
dívčím turnaji pro nejmenší házenkářky v rámci ČR utkalo 88 družstev. Záštitu nad akcí 
převzala starostka Helena Řežábová.  

Celkem 300 tisíc korun poskytlo město Plzeň z rozpočtu Odboru sportu Magistrátu města 
Plzně házenkářskému klubu DHC Plzeň na účast týmu žen v nejvyšší soutěži 
– mezinárodní Česko-slovenské MOL lize. Financemi město dále podpořilo soustředění 
pro hráčky DHC Plzeň a nákup sportovního vybavení. 

Nejnovější aktuality z klubu, informace o hráčích, zápasech, statistiky, propojení 
s Plzeňskou vstupenkou nebo navigaci na stadionu a množství dalších funkcí a informací 
přináší od jara 2019 mobilní aplikace, kterou připravilo město ve spolupráci s FC Viktoria 
Plzeň pro příznivce fotbalu. Aplikace FC Viktoria Plzeň je součástí městského konceptu 
Smart City Plzeň, který přináší nejen obyvatelům Plzně chytrá řešení pro pohodlnější 
život. 

MO Plzeň 1 podpořil i v roce 2019 velké množství sportovních klubů, zařízení 
zaměřených na poskytování sociálních služeb a různých sdružení a spolků. Z celkového 
množství podaných žádostí k 31. 7. 2019 bylo zcela nebo částečně uspokojeno 
137 žádostí z celkového množství 182 podaných. Výše přiznaných dotací dosáhla 
4 720 500 Kč.  

Třicet tisíc korun vyběhalo 31. 8. 2019 na sto zúčastněných dětí pro vážně nemocnou 
jedenáctiletou Adélku Matějčkovou v rámci charitativní akce Krkavec 19. Nad celou akcí 
převzala záštitu starostka Helena Řežábová. Závod byl dlouhý 1,5 km a překonalo ji 
i 5 handicapovaných dětí. Věk závodníků byl 4 až 12 let. Zdravotní stav Adélky vyžaduje 
péči 24 hodin denně, spoustu vyšetření a návštěv nemocnice. Výtěžek je určen 
k uhrazení péče ve stacionáři, který stojí 850 Kč za hodinu a pojišťovna ji nehradí. 

Park za OC Plzeň Plaza se v srpnu 2019 stal už tradičně na devět dní sportovním centrem 
Plzně. Od 17. do 25. srpna se tam uskutečnila počtvrté Sportmanie Plzeň. Přístup na akci 
byl opět zcela zdarma. Zahajovací ceremoniál se 17. srpna uskutečnil v duchu oslav 
výročí 100 let narození slavného cestovatele a plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda. 

Mezi hlavní atrakce patřila lezecká stěna, obrovská vodní skluzavka, lanový park 
v korunách stromů, pumptrack, lidský stolní fotbal nebo originální autodráha CARRERA. 
Malí i velcí návštěvníci měli šanci poznat sportovní kluby města Plzně a Plzeňského kraje 
a zkusit si na vlastní kůži a pod odborným dohledem různé druhy sportů.  
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Konaly se také besedy se známými sportovci nebo přednášky o zdravém životním stylu. 
24. srpna 2019 se mohli zájemci zúčastnit rodinného běhu plného zábavy nazvaného 
Letní párty běh. Akce navázala na předchozí úspěšné ročníky Sportmanie Plzeň a na 
Olympijský park Plzeň 2016 s celkovou návštěvností přes 200 tisíc lidí za tři roky. 

 

 

Obr. 29:  Jedna z atrakcí Sportmanie 2019, o kterou byl velký zájem 

Už 7. ročník Plzeňské MTB padesátky – závody horských kol, se konal 31. srpna 2019. 
Závodní trasy z historického náměstí Republiky nabídly rychlé, méně náročné polní a 
lesní cesty s jediným fyzicky náročnějším výjezdem na kopec Krkavec. Prostorné zázemí 
za Obchodním centrem Plzeň Plaza hostilo dopolední klání dětí, pro celé rodiny byla 
připravena příjemná nezávodní Family jízda. 

Před fotbalovým stadionem ve Štruncových sadech lze od září 2019 navštívit nové 
Pamětní místo Brány borců. Fotbalový klub Viktoria Plzeň nechal umístit na zdi 
pamětního místa destičky se jmény 11 klubových legend.  Další jména budou přidávána 
postupně v následujících letech. 

18. 9. 2019 proběhly čtvrté Sportovní hry seniorů. Na 8 družstev z obvodů Plzně i obcí 
kraje poměřilo své síly např. v hodu na kuželky, slalomu nebo šipkách. Družstvo Senioři 
ČR – Plzeň 1 skončilo na 3. místě. 2. místo obsadilo družstvo Sušice a na 1. skončilo 
družstvo obce Sulkov. 

Na podzim 2019 byl otevřen na ploše více než 13 tisíc metrů čtverečních nový sportovní 
areál Skvrňany, který nechalo vybudovat město Plzeň. Tvoří jej fotbalové hřiště s přírodní 
trávou a tréninková multifunkční plocha.  Fotbalové hřiště s přírodní trávou o rozměrech 
105 x 68 metrů je navrženo tak, aby se na něm mohly hrát nejvyšší žákovské a 
dorostenecké soutěže.  
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Vzniklo také tréninkové multifunkční hřiště o rozloze 50 x 51 metrů a tréninkový kopec, 
takzvaný powerhill, s umělým travním kobercem o celkové ploše 2550 m2. Součástí 
stavby za 39 milionů korun (bez DPH) byly i opěrné zdi vyrovnávající výškové rozdíly a 
komunikace pro pěší umožňující přístup k hřištím. 

 

    11. Bezpečnost 
 
Policie: 
Obvodnímu oddělení Policie České republiky Plzeň 1 se v roce 2019 dařilo i přes 
poměrně nízký stav sloužících policistů plnit prioritní úkol, a to udržet dobrou 
bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1, které spravují. V územním obvodu OOP 
Plzeň-Vinice nedošlo v roce 2019 stejně jako v letech předchozích k žádným vážným 
narušením veřejného klidu a pořádku. Jako největší problém se u obou oddělení policie 
na území MO Plzeň 1 jeví vloupání a krádeže v různých objektech. 
 
V roce 2019 sloužilo na služebně Městské policie Plzeň-Lochotín 22 strážníků zařazených 
do přímého výkonu služby. Stálá služba je tu zajištěna 24 hodin denně. Strážníci disponují  
2 služebními vozidly, 4 jízdními koly a elektrokolem.  
 
Hlavní problematikou, kterou v MO Plzeň 1 museli v roce 2019 strážníci územní služebny 
řešit, bylo zejména nesprávné parkování motorových vozidel. Rovněž stále docházelo 
k narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu v okolí téměř všech restaurací, 
heren a večerek. V roce 2019 se podařilo ve spolupráci se Správou veřejného statku 
města Plzně a MO Plzeň 1 snížit počet odstavených nepojízdných vozidel. Průběžně se 
také strážníci věnovali problematice bezdomovců, kontrolou dodržování vyhlášky města 
Plzně, týkající se psů a podobně. 
   
Oproti roku 2013 se do roku 2019 v celé Plzni počet kriminálních činů snížil o více než 
22 %. Pro další zlepšení město učinilo řadu opatření. Začaly pracovat společné hlídky 
české a zahraniční policie a asistenti prevence kriminality, byly pořízeny nové 
inteligentní kamery.  Započata byla modernizace kamerového systému a varovného 
systému obyvatel. 

Ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a dodržování veřejného pořádku přispěla dvojice 
strážníků, která začala vykonávat službu na Roudné. Jde o tzv. Pomněnky, které 
vykonávají službu v denních hodinách. Ve večerních a nočních hodinách zajíždí do těchto 
míst hlídková služba vozidlem. 

Za záchranu muže, jenž sjel autem ze srázu na Bílé Hoře 21. srpna 2018, byli oceněni Jan 
a Miroslav Müllerovi. Vyrazili mu na pomoc a slanili k němu přibližně 60 metrů dolů. 
Podařilo se jim ho z auta vyprostit a poskytnout mu první pomoc. 

Plzeň v roce 2019 dokončila výstavbu páté etapy kamerového systému. Zahrnovala 
instalaci 19 zařízení na území městského obvodu Plzeň 1. Součástí bylo také osazení 
speciálních panoramatických kamer na křižovatkách Karlovarská — Na Chmelnicích a 
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Gerská — Studentská, díky nimž je možné monitorovat prostor pod úhlem 360 stupňů. 
Záznamy z kamer pomáhají rozklíčovat dopravní nehody, přestupky a výtržnictví.    

V pátek 6. září 2019 se v DEPO2015 uskutečnila beseda s odbornou veřejností, která se 
zabývala otázkou bezpečnosti, prevence a veřejného pořádku v Plzni. V sobotu 7. 9. 2019 
se konal samotný den s IZS, který byl spojen s výstavou „Já, hrdina“ v DEPO2015. To bylo 
propojeno i s nábřežím řeky Radbuzy, kde proběhly ukázky práce vodních záchranářů. 
Pro děti byly připraveny atrakce, stezka úkolů a her. 

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se uskutečnilo zahájení dalšího ročníku Plzeňské senior akademie. 
v L Klubu na Lochotíně. Na slavnostní zahájení přišly do L-klubu na Lochotíně podpořit 
seniory starostka Helena Řežábová a místostarostka Ilona Jehličková, které nad celou 
akademií přijaly záštitu. Senioři se seznámili s plánem přednášek, dozvěděli se, co vše 
obnáší práce Městské policie Plzeň. 
 

 

Obr. 30: Zahájení Senior akademie 

Starostka obvodu Helena Řežábová předala 20. 9. 2019 obvodní služebně MP Lochotín 
kolo na elektrický pohon. Kolo poslouží strážníkům při kontrolních cestách, zrychlí 
přesun hlídky z různých částí obvodu. 

 

Obr. 31: Kolo na elektrický pohon 
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Statické i dynamické ukázky techniky, výcvik složek integrovaného záchranného 
systému, policejní koně, psi, ukázky a mnoho dalšího mohli v září 2019 spatřit 
návštěvníci akce Hrdinové Plzně aneb Plzeňský den s IZS.    

Na parkovišti DEPO2015 v Plzni se o víkendu 11. až 13. října 2019 konaly první tři bloky 
nového projektu Jedu s dobou 60+. Ten pro aktivní řidiče nad 60 let připravil plzeňský 
magistrát a prvního kola se zúčastnilo 35 seniorů. Seznámili se jak se změnami 
v  předpisech, tak třeba s nebezpečím únavy za volantem nebo odstředivými silami při 
jízdě, ale absolvovali i praktickou část. 

V listopadu 2019 byla dokončena kompletní rekonstrukce lokálního kamerového 
systému v rozsahu 13 kamer, který spravuje Úřad městského obvodu Plzeň 1. Při 
rekonstrukci byla vyměněna nevyhovující technologie a začleněna do Městského 
kamerového systému.   

Hasiči 

Klíče od nového vyprošťovacího automobilu převzalo na jaře roku 2019 vedení 
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Na pořízení vozidla značky Scania 
s hydraulickým nakládacím jeřábem za více než 15 milionů korun, které je schopné 
nadzvednout a posunout například i vůz tramvaje, přispěla Plzeň 2,2 milionu korun.    
Vozidlo má k dispozici celý Plzeňský kraj a v případě potřeby i jiné kraje v republice. 

15. 5. 2019 se v areálu SDH Bílá Hora uskutečnil 11. ročník projektu Branný den. Záštitu 
nad akcí převzala starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová. Tentokrát se projektu 
zúčastnilo 22 družstev z plzeňských škol. První místo získalo družstvo z 26. ZŠ. 

Druhá květnová neděle byla ve znamení mladých hasičů. Proběhl zde další ročník Junior 
cupu – Májových útoků, soutěže v požárních útocích dětských družstev. Zúčastnilo se 
40 družstev a akci opět podpořil MO Plzeň 1. V kategorii starších dětí se nejlépe dařilo 
družstvu z SDH Letkov a v kategorii dětí mladších si obsazením prvních dvou míst odvezli 
pomyslného dabla borci ze SDH Ledce. 

Hasiči z SDH Bolevec uspořádali 26. a 27. 6. 2019 první ročník akce Hasičských 450. Každý 
z dárců daroval 450 ml krve. A do výzvy boleveckých hasičů se mohli přihlásit i další 
hasičské sbory či ostatní složky IZS. Zároveň si každý dárce mohl za každý bezplatný 
odběr odečíst 3000 Kč z daňového základu. 

Bez tragédie se obešel noční požár v Brněnské ulici dne 23.7. 2019 ve třetím patře 
osmipatrového panelového domu. S plameny bojovaly 3 profesionální hasičské stanice 
z Plzně za pomoci jednotky dobrovolných hasičů z Bolevce. Hasiči spolu s policisty 
evakuovali sedm desítek obyvatel domu. Oheň zcela zničil dva byty. 

19. 10. 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bolevec dětskou hasičskou soutěž. 
Ročník se uskutečnil pod záštitou starostky MO Plzeň 1. Závodilo se ve třech věkových 
kategoriích. 

V roce 2019 začali plzeňští hasiči testovat na dálku ovládaný dron, který přiletí k místu 
požáru, výbuchu nebo třeba k velké nehodě, při níž unikají do okolí chemické látky. 
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V blízkosti události následně shodí speciální kapsle se senzory a ty okamžitě začnou 
měřit teplotu, vlhkost, toxické látky a podobně. Následně vyšlou naměřená data do 
tabletu velitele zásahu.  

Již po 29. zakončili 11. 11. 2019 dobrovolní hasiči svou sezonu v Plzni soutěží družstev 
v upraveném požárním útoku pod názvem Poslední káď. Dorazilo 36 družstev za 
západních a středních Čech. Ženskou kategorii ovládly hasičky z Úněšova a mezi muži 
dominovali jejich kolegové z Mokroušů. 

 

 

Obr. 32: Poslední káď je velmi oblíbená každoroční akce 

   
12. Osobnost 
 

14. 2. 2019 se dožil 100 let plzeňský rodák, slavný cestovatel a spisovatel Miroslav 
Zikmund. Na jeho počest v tento den vlál na radnici prapor města. 
 

   Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 v Plzni. Po absolvování plzeňského 
Masarykova reálného gymnázia nastoupil v roce 1938 na Vysokou školu obchodní 
v Praze. Zde se seznámil s Jiřím Hanzelkou. 

 
   Na první společnou cestu se tato dvojice vydala v roce 1947 do Afriky a Jižní 

Ameriky. Celou tuto výpravu absolvovali společně vozem Tatra 87. Z této cesty bylo 
rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Na této cestě udělali velké množství fotografií 
a natočili množství filmového materiálu, jehož dokumentární cena je značná.  

  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_87
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Obr. 33: Miroslav Zikmund 
 

   Zažili spoustu dobrodružství. Afrika byla tehdy pod nadvládou 
evropských koloniálních mocností. O komunistickém puči v Československu v únoru 
1948 se dozvěděli v Belgickém Kongu. V libyjské Syrtě měla po sabotáži jejich tatrovka 
havárii, v Egyptě přenocovali na vrcholu Cheopsovy pyramidy, v Tanganice vystoupali na 
vrchol Kilimandžára, v konžském pralese se setkali s Pygmeji. 

 
   Z Kapského města se přeplavili lodí do Buenos Aires, v Riu de Janeiru  se Zikmund málem 

utopil při koupání v moři, v Ekvádoru se setkali s lovci lebek z kmene Šuárů. 
Nejnebezpečnější situaci v Africe zažili v Habeši, kde je přepadli lupiči. 

 
   Druhou cestu podnikli již s doprovodem ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 

805 v letech 1959–1964. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii. Také na této cestě 
shromáždili velké množství dokumentárního materiálu. Při druhé cestě navštívili 
například Turecko, Sýrii, Pákistán, Indii, Cejlon, Barmu, Kambodžu, Indonésii, Japonsko 
nebo Irák. Během cesty po indonéských ostrovech se dostali až na Západní Novou 
Guineu, kterou Indonésie získala krátce předtím od Nizozemí a později anektovala. 
Procestovali velkou část Sovětského svazu, od Tiksi na severu Jakutska až 
po Pamír v  Tádžikistánu. Nemohli bohužel navštívit Čínu, protože v 60. letech za 
vlády Mao Ce-tunga vypukla mezi Čínou a sovětským blokem roztržka.  

   
   V roce 1968 otevřeně vystoupili proti sovětské okupaci a až do pádu komunistického 

režimu v roce 1989 měli zakázanou veškerou veřejnou a publikační činnost. Po roce 1989 
začal Miroslav Zikmund znovu cestovat do zahraničí. Již dlouhou dobu žije ve Zlíně, ale 
k Plzni má stále blízko.  

 
 Expozici věnovanou oběma cestovatelům může veřejnost navštěvovat už od roku 2014 

v rámci prohlídek plzeňské zoologické a botanické zahrady. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgick%C3%A9_Kongo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syrta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanganika_(zem%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilimand%C5%BE%C3%A1ro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pygmejov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekv%C3%A1dor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lovci_lebek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADvarov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etiopsk%C3%A9_c%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_805
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_805
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Nov%C3%A1_Guinea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Nov%C3%A1_Guinea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiksi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_lidov%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mao_Ce-tung
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   Město Plzeň bylo v roce 2019 rovněž partnerem projektu Zikmund100, tedy cestování 
dvou mladých mužů z Plzeňska, kteří se právě u příležitosti stého výročí narození 
Miroslava Zikmunda vydali po stopách legendární cestovatelské dvojice Hanzelka 
a Zikmund.  

 
   Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek následovali putování cestovatelů z let 1959–1964, kdy 

v Tatře 805 projeli Blízký východ, Indii, Nepál, Sumatru, Japonsko a asijskou část 
někdejšího Sovětského svazu. V rámci projektu Zikmund 100 zdokumentovali, jak se za 
více než padesát let proměnila místa, která cestovatelé tehdy navštívili. Návštěvníci je 
mohli posoudil na výstavě na časově vzdálených fotografiích  v plzeňské Papírně. 

 

 
 

Obr.34: Z expozice v plzeňské zoo věnované slavným spisovatelům 
 

   Kromě výstavy si Město Plzeň připomnělo sté narozeniny plzeňského rodáka Miroslava 
Zikmunda i dalšími akcemi. Významné výročí si Plzeň připomněla už v lednu na 
městském plesu, který nesl název Po stopách legendy - 100 let Miroslava Zikmunda.  
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