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11) Sport
1)KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI:
Tříkrálová sbírka- v neděli 6. ledna proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Občané
Náramče věnovali na dobročinné účely 9.200,-Kč. Budišovská farnost vybrala celkem 75.121,-Kč.
Myslivecký ples se uskutečnil v sobotu 19. ledna od 20:00 hodin v Kulturním domě Nárameč.
K tanci a poslechu hrála třebíčská skupina PROMĚNY. Byla velmi bohatá tombola. Ples se vydařil.
Masopustní průvod obcí se uskutečnil v sobotu 9. 2. Zúčastnilo se ho 40 masek. Opět se začalo na
samotách, masky prošly celou ves a s dobrou náladou skončily u jitrnic a jelit v místním
pohostinství. Vybraná částka byla věnována na dětský karneval.
http://www.youtube.com/watch?v=FFhkSzL-8oI
http://www.youtube.com/watch?v=HUd1gW-Jui4
Hasičský ples se uskutečnil v sobotu 23. února od 20:00 hodin v Kulturním domě Nárameč. K tanci
a poslechu hrála skupina RÉMUS. Ples zahájili žáci 9.tř. z Budišova s předtančením.
Dětský karneval se konal v neděli 3. března a nesl se v duchu „Zvířatka v ZOO" - výzdoba
namalovanými zvířaty. Soutěžemi a tancem provázela děti p. uč. Lenka Šmídová v roli správce
ZOO. Děti také měly malou i velkou slosovací tombolu.Úspěch celého karnevalu byl vidět na
spokojených dětských tváříc.
Setkání důchodců pořádané zastupiteli obce se konalo v neděli 10. března.
Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 17. března. Paní starostka přivítala 4 nové občánky.
http://www.youtube.com/watch?v=wYg73KdUqsE
Zimní pohádková cesta pořádaná SDH, MS a MŠ, se konala v sobotu 15. 6. od 14:00 hod. u
kabin. Na začátku cesty každé dítě obdrželo listinu, do níž pohádkové postavy zaznamenávaly
splnění úkolu, které děti během cesty vykonaly. Trasa pohádkového lesa vedla směrem k Doubí a
zakončena byla opět u kabin, kde na děti čekalo občerstvení a v pozdějších hodinách oheň, kde si
mohly opéct buřty.
Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 20. října. Paní starostka přivítala 4 nové občánky.
http://www.youtube.com/watch?v=CKkIArtvBO8
Rozsvícení vánočního stromu před prodejnou Jednoty MB se uskutečnilo 19. prosince od 16:00
hodin. Děti z Mateřské školy Nárameč měly pro hosty připravené pásmo říkadel, písniček a hlavně
vánočních koled. K zahřátí byl výborný pomerančový punč a svařené víno, pro chuť perníčky,
které zdobily děti z MŠ.
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ZÁBAVY V DOUBÍ
1. zábava v Doubí se konala 18. května, hrála skupina VJETEF
2. zábava v Doubí se konala 25. května, hrála skupina REFLEXY
3. zábava v Doubí se konala 1. června, hrála skupina SOCIAL BAND (zrušeno)
4. zábava v Doubí se konala 7. června, hrála skupina ACCORT
5. zábava v Doubí se konala 21. června, hrála skupina BAGR
6. zábava v Doubí se konala 28. června, hrála skupina VJETEF
7. zábava v Doubí se konala 6. července, hrála skupina EXTÁZE
8. zábava v Doubí se konala 13. července, hrála skupina MORČATA NA ÚTĚKU
9. zábava v Doubí se konala 19. července, hrála skupina BAGR
10. zábava v Doubí se konala 27. července, hrála skupina ACCORT
11. zábava v Doubí se konala 3. srpna, hrála skupina REFLEXY
12. zábava v Doubí se konala 10. srpna, hrála skupina BAGR
13. zábava v Doubí se konala 17. srpna, hrála skupina REGON
14. zábava v Doubí se konala 24. srpna, hrála skupina EXTÁZE
15. zábava v Doubí se konala 30. srpna, hrála skupina THE BUSH
16. zábava v Doubí se konala 7. září, hrála skupina BAGR
17. zábava v Doubí se konala 14. září, hrála skupina VJE

2) POHYB V EVIDENCI OBYVATEL
Na začátku roku 2013 měla naše obec 357 obyvatel, na konci roku byl počet obyvatel stejný.
Narodili se: 15. 3. Sára Janová (č.52)
14. 5. Veronika Pacasová (č.32)
31. 5. Jan Burian (č.8)
Zemřeli:

6. 1. Marie Hospůdková (č.16)
4. 8. Alois Komínek (č.109)
18. 12. Josef Doležal (č.64)

Do obce se přistěhovali: 10. 4. Pavel Beneš ( č. 71)
5. 8. Lucie Hospůdková (č.151)
5. 8. David Stárek (č.151)
23.10. Ivana Večeřová (č.25)
Odstěhovali se: 9. 1. Petr Hloušek ( č. 131)
16. 1. Alena Komínková ( č. 109)
31. 8. Kateřina Řezáčová (č. 18)
2. 10. Petr Karásek ( č. 94)
4. 10. Petra Řezáčová ( č. 18)
9. 10. Helena Čermáková ( č. 7)
Sňatky: 30. 3. Lenka Suchánková (Nárameč) + Pavel Beneš ( Třebíč)
21. 9. Silvie Roubínková (Nárameč) + Petr Šťáva (Číměř)
28. 9. Petr Karásek (Nárameč) + Šárka Mezlíková (Budišov)
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3) VÝROČÍ NAROZENÍ
Šoukal Vojtěch
Karafiát Oldřich
Vrba Jiří
Komínek Alois
Karafiátová Anežka
Únor:
Vostálová Růžena
Vlček František
Chalupová Marie
Burian Josef
Jelínková Ludmila
Březen: Vávrová Jiřina
Tůmová Jiřina
Mezlíková Božena
Duben:
Svobodová Vojtěška
Kudrnová Marie
Chmelíček Jaroslav
Jan Jiří
Robotka Jan
Průša Jiří
Šoukal Jiří
Průšová Olga
Procházka Jan
Květen: Mezlíková Aloisie
Šoukalová Zdenka
Štoksová Anděla
Štoksa Jan
Krška Vladimír
Hedbávný Karel
Červen:
Ujčík Jaroslav
Červenec: Hospůdka Pavel
Srpen:
Chmelíček Jaroslav
Září:
Mezlíková Anežka
Robotková Marie
Nováčková Růžena
Tůma Franrtišek
Říjen:
Janová Marie
Pacasová Anežka
Zahrádka Karel
Křeček Hubert
Doležalová Marta
Nevrkla Miloslav
Suchánek Pavel
Listopad: Čechová Jaroslava
Zahrádka Bohuslav
Zahrádka Jiří
Vrba Lubomír
Prosinec: Rybníček Antonín
Dobrovolný Alois
Mezlík Miroslav
Leden:

86
84
83
82
80
86
85
81
65
50
83
75
65
90
88
86
83
81
75
65
60
60
87
85
81
81
80
50
85
50
60
91
80
80
75
82
75
75
65
65
65
50
83
82
50
50
84
70
65
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4)VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Obecní úřad dostal v tomto roce dotace z Programu rozvoje venkova ČR na výměnu oken v KD
a dotaci z MMR na opravu víceúčelového hřiště.
5)INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
●

●

●
●
●
●
●

●
●

16. 1. zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti do grantovaného programu POVV na
výměnu oken v Kulturním domě v Náramči a podání žádosti do programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova MMR na výměnu povrchu víceúčelového hřiště.
30. 1. zastupitelstvo obce vzalo na vědomí složení mandátu zastupitelky a členky kontrolního
výboru, paní Aleny Komínkové a vzalo na vědomí složení slibu nového zastupitele, pana
Zdeňka Šoukala a zároveň jeho doplnění do kontrolního výboru jako člena.
8. 3. zastupitelstvo obce schválilo opravu záchodů v KD.
19. 4. zastupitelstvo obce schválilo Změnu č.1 Územního plánu Nárameč
24.5. zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválení dotace z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova MMR na výměnu povrchu víceúčelového hřiště.
12. 6. zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč obci
Mlékojedy v okr. Litoměřice na likvidaci škod vzniklých v důsledku povodně v červnu 2013.
10 – 13. 6. byla vyhlášena sbírka pro občany povodněmi postižených obcí. Jednalo se o sbírku
finančních prostředků, které byly zapotřebí pro popovodňový úklid domácností. Občané
Náramče přispěli částkou 14 000,- Kč. Tento příspěvek byl dne 14. 6. poslán na účet obci
Mlékojedy z okr. Litoměřice.
21. 6. zastupitelstvo obce vzalo na vědomí přiznání dotace z garantovaného programu POVV na
výměnu oken v Kulturním domě v Náramči v částce 109 000,- Kč.
21. 6. zastupitelstvo obce schvaluje žádost E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice o souhlas s uzavřením kupní smlouvy o odprodej pozemku p.č.
st. 98, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k.ú. Nárameč, na kterém je postavena
budova trafostanice. Pozemek je majetkem obce Nárameč. Cena pozemku za 1m2 činí 200,Kč. Celková cena pozemku je 1 200,- Kč.
21.6. zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu chrániček páteřní sítě mezi
Horácko – ekologický mikroregion se sídlem Budišov 360, 675 03 Budišov, IČ: 68731990
,zastoupená Hanou Žákovou, předsedkyní a Ing Ludmilou Jelínkovou, místopředsedkyní,
a obcí Nárameč. Nájem se sjednává na dobu neurčitou od 1.7.2013. Nájemné je řešeno
odkupem vybudované sítě do majetku ekologického mikroregionu Horácko do deseti let po
spuštění provozu sítě. Cena, za kterou budou vykoupeny, je stanovena na 250,- Kč včetně DPH
za běžný metr.
30. srpna zastupitelstvo obce schvaluje Pasport místních komunikací a trvalého
dopravního značení obce Nárameč a souhlasí s novým dopravním značením v obci Nárameč.
16. října zastupitelstvo obce schvaluje minimální cenu 500 000,- Kč za prodej části plynovodu
ve svém katastru.
29. listopadu zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2013 – Požární řád obce.
29. listopadu zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2013 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
29. listopadu zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2013 - o zajištění nočního klidu a omezení hlučnosti.
29. listopadu zastupitelstvo obce schvaluje, že bude projekčně řešit zástavbové území BI – 4
v obci Nárameč v souladu s územním plánem obce dle platného stavebního zákona.
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6)SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
1. 1. 2013 je evidováno celkem 111 členů, z toho 84 mužů a chlapců, 27 žen a dívek. 17 členů je ve
věku 6 – 14 let, 9 členů ve věku 15 – 17 let, 16 členů ve věku 18 – 25 let a 69 členů nad 26 let.
Do sboru byli přijati:
Klára Mezlíková
Sára Opatřilová
Miloš Petz
Jan Řezáč
Lukáš Suchý
Petr Suchý
Filip Věžník
Tomáš Věžník
Hana Zejdová z Valdíkova
Jedná se o členy soutěžních družstev mladých hasičů, žen a mužů.
Zemřeli Alois Komínek a Josef Doležal.
9. 2. proběhl v obci tradiční masopustní průvod. Asi třicet různých masek vyrazilo v dopoledních
hodinách z místního pohostinství. Průvod byl doprovázen hudbou, veselím a u jednotlivých stavení
nechybělo občerstvení. V pozdních odpoledních hodinách byl průvod zakončen opět v místním
pohostinství.
17. 2. proběhla preventivní prohlídka komínů. Prohlídka byla spojena s předprodejem vstupenek na
hasičský ples.
23. 2. se konal každoroční hasičský ples. Předtančením ho zahájili žáci 9. tříd ZŠ Budišov. Zábava
pokračovala při tanci a poslechu kapely Rémus. Možnost zakoupení tomboly byla samozřejmostí,
obsahovala 145 malých cen a 20 cen slosovatelných, kde hlavní cenou byl elektrický gril.
3. 3. se konal dětský karneval. Téma karnevalu bylo zaměřeno na ZOO. Vyzdobený kulturní dům
navštívili malí i velcí návštěvníci, kteří zde za přítomnosti hudební skupiny Demenato. Proběhlo
mnoho soutěží a odměnou byla bohatá tombola.
10. 4. došlo ke změnám v zásahové jednotce. Svoji činnost ukončili: Zdeněk Nováček, Václav
Nováček, Pavel Dobrovolný, Jiří Zahrádka, Pavel Doležal, Otto Sedlák, Milan Mezlík a Stanislav
Čech. Nově byli přijati Petr Pavlík a Jiří Věžník mladší.
Členové zásahové jednotky k 10. 4. 2013:
Doležal Josef
Hájek Jaroslav
Hospůdka Zdeněk
Komínek Libor
Nevrkla Milan
Pavlík Petr
Raus Jindřich
Suchánek František
Svoboda Milan
Šoukal Jiří
Věžník Jiří
Zedníček František
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17. 4. proběhl v obci sběr železného šrotu. V odpoledních hodinách dobrovolní hasiči sbírali
železný šrot, z jehož prodeje získali peníze na další činnosti sdružení.
5. 5. byl v místní hasičské zbrojnici „Den otevřených dveří“. V pátek 3. 5. se konal generální úklid.
V samotný den bylo možné shlédnout vybavení hasičské zbrojnice, výstroj, výzbroj a požární
techniku. Součástí dne bylo i malé občerstvení.
26. 5. proběhla v Rozích okrsková soutěž. Zahájení bylo v odpoledních hodinách na hřišti. Z našeho
sboru se zúčastnilo několik družstev a nechyběla ani každoroční ukázka požárního útoku MŠ
Nárameč, na kterou se děti pečlivě připravovaly.
Výsledky – mladší hasiči:
1. Mihoukovice – 28,21 s.
2. Hodov – 29,68 s.
3. Studnice – 38,94 s.
4. Nárameč – 59,70 s.
Výsledky – starší hasiči:
1. Studnice – 19,13 s.
2. Hodov – 30,97 s.
3. Nárameč – 88,00 s.
Výsledky – ženy:
1. Budišov – 21,50 s.
2. Kamenná – 22,03 s.
3. Nárameč – 34,39 s.
4. Hodov – 40,18 s.
Výsledky – muži:
1. Kamenná – požární útok 20,35 s. a štafeta 64,50 s.
2. Nárameč – požární útok 24,39 s. a štafeta 71,10 s.
3. Hodov – požární útok 23,88 s. a štafeta 75,20 s.
4. Mihoukovice – požární útok 25,33 s. a štafeta 73,10 s.
5. Studnice – požární útok 33,08 s. a štafeta 72,00 s.
16. 6. proběhl v obci dětský den s vánoční tématikou. Slunečné sobotní odpoledne bylo s vánoční
tématikou opravdu netradiční. V okolí Doubí byla připravena stezka s několika stanovišti. Na
každém stanovišti byly připraveny úkoly, po jejichž splnění byly děti odměněny sladkostmi. Na
hřiště nakonec dorazil Mikuláš s andělem a čerty, kteří dětem nadělovali dárky. Nechyběl ani
nazdobený vánoční strom, občerstvení a různé hry.
POŽÁRY V ROCE 2013
28. 6. požár chaty ve Valdíkově.
4. 8. požár trávy na kopečku u Hajduků směrem na Valdíkov.
U obou požárů zasahovali dobrovolní hasiči z Náramče.
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HASIČSKÉ ÚSPĚCHY DRUŽSTVA MUŽŮ A ŽEN
V roce 2013 se sportovní družstvo mužů a žen zúčastnilo několika soutěží a memoriálů.
Významné výsledky – muži:
19. 4. Kojatín – 19,11 s.
11. 5. Velké Meziříčí – 20,44 s.
30. 6. Myslibořice – 20,08 s.
21. 7. Svatoslav – 19,19 s.
28. 7. Petrovice – 18,84 s.
4. 8. Litovany – 18,35 s.
11. 8. Radonín – 18,55 s.
25. 8. Stařeč – 19,86 s.
8. 9. Sokolí – 18,67 s.
21. 9. Jakubov (noční závody) – 20,14 s.
Významné výsledky – ženy:
23. 6. Kamenná – 22,88 s.
30. 6. Myslibořice – 22,97 s.
21. 7. Svatoslav – 21,20 s.
11. 8. Radonín – 20,99 s.
29. 9. Kamenná – 19,62 s.
28. 12. proběhla v místním pohostinství výroční členská hasičská schůze. Proběhlo zhodnocení
celého roku a nastínění činnosti SDH v novém roce 2014.
7)FOTBALOVÝ CLUB BUDIŠOV-NÁRAMEČ
Dohrávka soutěže podzim 2012/ jaro 2013
14.kolo 23.3. FC B-N „B“ – Valeč
3:2
15.kolo 31.3. Kouty „B“ - FC B-N „B“
2:3
16.kolo 6.4. FC B-N „B“ – Třebenice „B“
3:3
17.kolo 13.4. Rouchovany - FC B-N „B“
3:2
18.kolo 21.4. FC B-N „B“ – Přibyslavice „B“
8:3
19.kolo 28.4 Lipník - FC B-N „B“
5:0
20.kolo 4.5. FC B-N „B“ – Rapotice „B“
0:2
21.kolo 11.5. Myslibořice - FC B-N „B“
5:3
22.kolo 19.5. FC B-N „B“ – Ocmanice
3:2
23.kolo 26.5. FC B-N „B“ – Kralice
6:1
24.kolo 1.6. Hartvíkovice - FC B-N „B“
0:0
25.kolo 9.6. FC B-N „B“ – Radkovice
5:1
26.kolo 16.6. Koněšín - FC B-N „B“
2:0
Sezóna podzim 2013
1.kolo 10.8. FC B-N „B“ - Svatoslav
2.kolo 17.8. Rouchovany - FC B-N „B“
3.kolo 24.8. FC B-N „B“ - Valeč
4.kolo 1.9. Radkovice - FC B-N „B“
5.kolo 7.9. FC B-N „B“- Přibyslavice „B“
6.kolo 15.9. Náměšť „C“ - FC B-N „B“
7.kolo 21.9. FC B-N „B“ - Hartvíkovice
8.kolo 28.9. Kouty - FC B-N „B“
9.kolo 5.10. FC B-N „B“ - Pyšel
10.kolo 12.10. FC B-N „B“ - Koněšín
11.kolo 20.10. Stařeč „B“ - FC B-N „B“
12.kolo 26.10. FC B-N „B“ - Lipník
13.kolo 3.11. Myslibořice - FC B-N „B“

2:1
2:1
4:1
6:2
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8) SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI
24. 8. 2013 se na víceúčelovém hřišti konal NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
jeho účastníci a výherci byli:
1. místo - Benáček Zdeněk, Benáček Lukáš, Trojan Marian
2. místo - Mezlík Zdeněk, Mezlík Miroslav, Pospíšil Libor
3. místo - Raus Jindřich, Suchánek František, Franc Petr
4. místo - Karafiát Oldřich, Doležal Jan, Čech Stanislav st.

9) POČASÍ U NÁS I V CELÉ ČR
Počasí bylo v roce 2013 v první polovině chudé na slunce. S opožděným nástupem jara to pak vynahradilo teplé léto a podzim, který byl docela suchý. Celkově byl ale rok 2013 teplotně normální,
průměrná teplota byla 7,8 stupně, což je o 0,4 stupně víc než dlouhodobý průměr z let 1961 až
1990. Srovnání průměrných měsíčních hodnot ČTK poskytl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák.
Rok 2013 sice začal pro toto období běžnými teplotami, přesto byl leden s průměrnou teplotou minus dva stupně nejchladnějším měsícem roku. Na konci ledna, konkrétně 26.1., pak rtuť spadla
nejníže v tomto roce, když v Kořenově-Jizerce naměřili minus 28,1 stupně Celsia. Za celý měsíc
meteorologové zaznamenali 143 procent obvyklého úhrnu srážek. "Úhrn slunečního svitu byl však
jen 44 procent a předznamenal následné půlroční období s podprůměrným svitem slunce, což znamená, že bylo nadprůměrné množství oblačnosti, která sluneční paprsky clonila," uvedl Dvořák.
Měsíce únor a zejména březen byly teplotně podprůměrné, ve třetím měsíci roku byla průměrná
teplota dokonce minus 0,9 stupně, což je 3,6 stupně pod dlouhodobým normálem. Jaro s průměrnou
teplotou 7,9 stupně pak přišlo až v dubnu, srážek a slunce ale bylo pořád méně, než je na aprílové
počasí obvyklé. Spíš chladnější a zatažený byl i květen. "Napršelo však 165 procent srážek, k čemuž přispěly hlavně deště na konci května, které pak vyústily v povodně na Berounce, Vltavě a
Labi," připomněl Dvořák. Mimořádně deštivý byl i červen, teploty a množství slunečního svitu ale
zůstaly pod průměrem.
"Červenec znamenal konečně zlom v charakteru počasí. S průměrnou teplotou vzduchu 19,2 stupně
byl celé 2,4 stupně Celsia nad průměrem. Srážek bylo jen 34 procent a sluneční svit trval 139 procent průměru," řekl. V Doksanech byla 28. července naměřena nejvyšší teplota z celého roku, a sice
38,7 stupně. Nadprůměrně teplý a slunečný byl i druhý prázdninový měsíc. Září bylo i přes občasný
výskyt babího léta chladnější a deštivější, než je pro toto období obvyklé.
Poslední tři měsíce roku byly však teplotně výrazně nadprůměrné. V listopadu a prosinci spadlo
také velmi málo srážek; 72, respektive 35 procent dlouhodobého průměru. Říjen a prosinec byly
také velmi slunečné
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10) CELOSPOLEČENSKÉ ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA
1.1. Prezident Václav Klaus v posledním novoročním projevu zhodnotil uplynulých deset let, kdy
stál v čele státu. Kritizoval EU a množství regulací, které podle něj brzdí ekonomiku.
V závěru projevu Klaus při příležitosti 20. výročí vzniku ČR vyhlásil dílčí amnestii, která vstoupila
v platnost 2. ledna.
7.1. Ve věku 81 let zemřela divadelní a filmová herečka Jiřina Jirásková. Informaci o úmrtí
potvrdila domovská scéna Jiráskové, Divadlo na Vinohradech. Herečka od padesátých let do
současnosti ztvárnila přes stovku rolí na divadle i ve filmu a v seriálech. Nejznámější jsou filmy
jako Fany, Sestřičky, Vrásky z lásky, Světáci nebo komediální série Slunce, seno.
11. - 12. 1. Proběhlo I.kolo prezidentských voleb a 25. - 26. 1. proběhlo II. kolo prezidentských
voleb, kandidovali MUDr. Zuzana Roithová, MBA, Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Jana Bobošíková,
Taťána Fischerová, MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Miloš Zeman, Prof. JUDr. Vladimír Franz, Jiří
Dienstbier, Karel Schwarzenberg.
Výsledky I. kola : Jan Fischer 16,37% (841 437 hlasů), Miloš Zeman 24,23% (1 245 848 hlasů), .
Karel Schwarzenberg 23,36% (1 204 195 hlasů), Jiří Dienstbier 16,13% (829 297 hlasů), Vladimír
Franz 6,84% (351 916 hlasů), Zuzana Roithová 4,95% (255 045 hlasů), Táňa Fischerová 3,23%
(166 211 hlasů), Přemysl Sobotka 2,46% (126 846 hlasů), Jana Bobošíková 2,39% (123 171 hlasů).
Výsledky II. kola . Miloš Zeman 54,80% (2 717 405 hlasů), Karel Schwarzenberg 45,19% (2 241
171 hlasů).
Výsledky I. kola v Náramči: Miloš Zeman 74 hlasů, Jan Fischer 32 hlasů, Karel
Schwarzenberg 27 hlasů, Jiří Dienstbier 22 hlasů, Zuzana Roithová 16 hlasů, Vladimír Franz
10 hlasů, Táňa Fischerová 6 hlasů, Jana Bobošíková 5 hlasů, Přemysl Sobotka 4 hlasy.
Výsledky II. kola v Náramči: Miloš Zeman 142 hlasů, Karel Schwarzenberg 49 hlasů.
12.2. Ústavní soud odmítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení celé novoroční amnestie
prezidenta Václava Klause.
28.2. Papež Benedikt XVI. rezignuje. Nemám dost sil, přiznal. Pětaosmdesátiletý Benedikt XVI.
stojí v čele církve od roku 2005, kdy byl zvolen místo zesnulého Jana Pavla II. Benedikt svůj
odchod ohlásil osobně během latinského projevu v rámci papežské konzistoře s tím, že už se
fyzicky necítí na to, aby svou funkci zastával.
4.3. Senát schválil ústavní žalobu na prezidenta Václava Klause pro velezradu. Jednalo se o první
žalobu na prezidenta v historii ČR. Důvodem byla kontroverzní amnestie a otálení s podpisem
smluv a jmenováním soudců. Řízení o žalobě zastavil 27. března Ústavní soud, důvodem bylo, že
Klausův mandát vypršel.
7.3. Odchod prezidenta Václava Klause.
8.3. Miloš Zeman složil ve Vladislavském sále slib a ujal se tak na příštích pět let prezidentské
funkce. V inauguračním projevu řekl, že chce bojovat s "kmotrovskými mafiemi", proti neonacistům a podstatné části médií, která se podle něho zaměřuje na "vymývání mozků".
13.3. Byl zvolen nový papež. První hodiny argentinského kardinála Jorgeho Bergoglia v úřadu hlavy římskokatolické církve popsal ve středu posluchačům amerického semináře ve Vatikánu newyorský kardinál Timothy Dolan. Nový papež František podle něj po pozdravení poutníků na Svatopetrském náměstí odjel do vatikánské rezidence spolu s ostatními autobusem a ignoroval luxusní limuzínu, která na něj čekala. Během večeře podle Dolana nešetřil žerty.
18.3. Prezident Miloš Zeman podepsal první dva zákony ve funkci hlavy státu (daňovou novelu a
vládní novelu o označování a evidenci výbušnin podle požadavků EU).
5.4. Státní zástupce podal soudu obžalobu na poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida
Ratha, který je stíhán za korupci. Spolu s ním v případu žaluje i dalších deset spoluobviněných.
2. 5. Prezident Miloš Zeman vetoval novelu o odpadech; byl v ní i pozměňovací návrh týkající se
solárníků, který Sněmovna neschválila.
9.5. Prezident a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy odemklo komoru s českými korunovačními klenoty. Symboly české státnosti byly vystaveny deset dní ve Vladislavském sále Hradu.
Červen - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydal církvím první tři pozemky podle
zákona o církevních restitucích.
2.6. V Praze se narodila první česká paterčata.
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2.6. Začaly záplavy, které během celého měsíce zasáhly 970 obcí a měst. Nouzový stav byl vyhlášen v sedmi krajích ČR, evakuováno bylo přes 26.000 lidí, povodně si vyžádaly 15 lidských životů.
8.6. Kandidáti sněmu KDU-ČSL zvolili do čela strany dosavadního předsedu Pavla Bělobrádka.
11.6. Prezident Miloš Zeman jmenoval 65 profesorů, sedm si jich pro dekret nepřijelo. Literárního
historika Martina C. Putnu, k jehož jmenování měl výhrady, jmenoval ministr školství Petr Fiala.
2.7. Ústavní soud zrušil nadstandardy ve zdravotnictví (s okamžitou platností), zvýšení poplatků za
pobyt v nemocnici ze 60 na nynějších 100 korun za den i pokuty za nevybírání regulačních poplatků.
10.7. Prezident Miloš Zeman jmenoval úřednickou vládu premiéra Jiřího Rusnoka. Místopředsedy
kabinetu se stali ministr financí Jan Fischer a ministr vnitra Martin Pecina.
30.7. V egyptské Hurgadě byla nalezena mrtvá šestatřicetiletá žena a její osmiletá dcera, zemřely na
otravu. Manžela a otce žen držely egyptské úřady v zemi tři měsíce jako svědka. Do ČR se vrátil
31. října; obviněn ani obžalován v souvislosti s úmrtím nebyl.
1.8. Minimální mzda se z rozhodnutí vlády zvýšila na 8500 korun.
20.8. Poslanci schválili rozpuštění Sněmovny, které otevřelo cestu k předčasným volbám. Prezident
rozpuštění podepsal 28. srpna.
25.9. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 112 miliard
korun.
8.10. Protikorupční policie nově obvinila v kauze bývalého poslance Davida Ratha devět lidí a osm
firem (například Metrostav).
25. a 26.10. se konaly Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voliči šli k urnám o několik měsíců dříve. Důvodem konání předčasných voleb bylo rozpuštění Dolní komory, pro které se
při srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28. srpna 2013. Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala
20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě překvapivě skončilo ANO 2011, které získalo
18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická strana Čech a Moravy, další pak bývalé vládní
strany TOP 09 a Občanská demokratická strana. Do sněmovny se ještě dostaly Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.
V Náramči byla volební účast 60,81%: ČSSD získalo 37 hlasů (20,78% ), KDU-ČSL 32
hlasů, (17,97%), ANO 2011 32 hlasů, (17,97%), KSČM 32 hlasů (17,97 %), Úsvit přímé
demokracie 13 hlasů, ( 7,30%)
Ostatní strany a politická hnutí získaly hlasů deset a méně.
28. 10. Prezident Miloš Zeman u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa udělil
řadu státních vyznamenání. Řádem Tomáše Garrigua Masaryka například ocenil filozofa Erazima
Koháka a divadelníka Jiřího Suchého. Nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva, letos Zeman
neudělil.
3.11. V Česku padla rekordní výhra 400 milionů korun, ve hře Sportka ji získal jeden výherce.
13.11.Prezident Miloš Zeman podepsal pověřovací listinu Vladimíru Remkovi. Bývalý kosmonaut
zamíří na velvyslanecký post do Moskvy. Kromě něj Zeman podepsal listiny dalším čtyřem
velvyslancům.
13.11. Řád německých rytířů požádal v rámci církevních restitucí o vydání zhruba 13.500 hektarů
pozemků, zpět chce i některé budovy, mimo jiné hrady Bouzov a Sovinec a lázně Karlova
Studánka.
14.11. Kanada zrušila vízovou povinnost pro české občany.
21.11. Prezident Miloš Zeman pověřil předsedu vítězné ČSSD Bohuslava Sobotku jednáním
o sestavení vlády.
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Z kultury
2. 3.České lvy vyhrál film Ve stínu režiséra Davida Ondříčka, uspěl v devíti kategoriích - za hlavní
mužskou roli byl oceněn Ivan Trojan.
5.4. Ceny TýTý 2013 - Karel Voříšek, Vojtěch Bernatský a Josef Klíma se stejně jako dříve stali
osobnostmi televizního zpravodajství a publicistiky roku 2013. Rozhodli o tom diváci v tradiční
anketě TýTý, kteří také opětovně zvolili nejpopulárnějším zpěvákem Karla Gotta. Karel Šíp obhájil
ocenění pro baviče, nejoblíbenější herečkou je Dagmar Havlová. Ta také získala vůbec nejvíce hlasů ze všech. Do dvorany slávy vstoupila herečka Jana Štěpánková.
12.5. Začal 68. ročník hudebního festivalu Pražské jaro, který do 2. června nabídl 45 koncertů i
další akce.
28.6. Karlovy Vary přivítaly 48. ročník Mezinárodního filmového festivalu, do 6. července nabídl
na 230 filmů.
23.11. V budově Státní opery v Praze se konal Český slavík.. Večerem provázel moderátor Jan
Kraus.
Výsledky ankety:
Kategorie Zpěvačka
1. Lucie Bílá, 2. Lucie Vondráčková, 3. Aneta Langerová
Kategorie Hudební skupina
1. Kryštof, 2. Kabát, 3. Chinaski
Kategorie Zpěvák
1. Karel Gott, 2. Tomáš Klus,3. Richard Krajčo
Kategorie Skokan roku
Skokanem roku se stala skupina Abba Stars. Objevem roku se stal Adam Mišík.

11) SPORT
HOKEJ
Mistrovství světa v ledním hokeji
Bylo 77. mistrovství světa a hrálo se ve Švédsku a Finsku v období od 3. do 19. května. Turnaje se
účastnilo celkem 16 týmů (14 nejlepších z minulého mistrovství a 2 postupující z minulého ročníku
skupiny A divize 1 – Slovinsko a Rakousko).
Aktuální sestava České reprezentace:
Brankáři: Ondřej Pavelec, Alexander Salák, Pavel Francouz
Obránci: Jan Hejda, Zbyněk Michálek, Ladislav Šmíd, Jakub Nakládal, Petr Čáslava, Marek
Židlický, Zdeněk Kutlák
Útočníci: Tomáš Plekanec, Jakub Voráček, Jiří Tlustý, Tomáš Fleischmann, Martin Hanzal, Radim
Vrbata, Jiří Hudler, Jiří Novotný, Petr Vrána, Zbyněk Irgl, Petr Hubáček, Petr Koukal,
Tomáš Hertl, Petr Tenkrát, Jan Kovář
Výsledky. 1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. USA, 4. Finsko, 5. Kanada, 6. Rusko, 7. Česko, 8.
Slovensko, 9. Německo, 10. Norsko, 11. Lotyšsko, 12. Dánsko, 13. Francie, 14. Bělorusko, 15.
Rakousko, 16. Slovinsko
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FOTBAL
Gambrinus liga 2012/13
Sezóna 2012/13 byla jubilejním 20. ročníkem nejvyšší české fotbalové soutěže. Tento ročník
Gambrinus ligy začal ve druhé polovině července roku 2012 a skončil 1. června 2013. Hrací systém
byl stejný jako v předcházejících sezónách. Každý tým se utkal s každým, a to jeden zápas na domácí půdě, a jarní odveta pak na hřišti soupeře. Sezona byla přerušena zimní přestávkou po odehrání 16. kola. Mistrovský titul z minulého ročníku obhajoval FC Slovan Liberec, který český fotbal
reprezentoval ve 2. předkole Ligy mistrů, stejně jako vítěz ligy na konci nadcházející sezony. Mezi
elitu se pro tento ročník vrátil po šestileté pauze tým FC Vysočina Jihlava a po roce i FC Zbrojovka
Brno.
Titul v tomto ročníku získalo mužstvo FC Viktoria Plzeň, na druhé pozici skončil celek AC Sparta
Praha a mužstvo Slovanu Liberec obsadilo třetí příčku. Viktoriáni si tak zajistili účast ve
2. předkole Ligy mistrů pro sezónu 2013/14. Druhý a třetí tým si zajistil účast ve druhém předkole
Evropské ligy. Z tohoto ročníku sestoupily poslední dva týmy soutěže FC Hradec Králové a SK
Dynamo České Budějovice umístěné na 15. a 16. místě. Nejlepším střelcem této sezony se s dvaceti
brankami stal David Lafata, který v podzimní části nastupoval za tým FK Baumit Jablonec a na jaře
střílel branky za pražskou Spartu.
Mistrovství světa ve fotbale klubů 2013 se hrálo v termínu od 11. do 21. prosince 2013 v
marockých městech Marrákeš a Agadir. Šlo o 10. ročník MS klubů, ve kterém se střetlo šest vítězů
jednotlivých nejvyšších kontinentálních soutěží a vítěz ligy pořadatelské země.
Vítězem se stal němeký klub FC Bayern Mnichov, který ve finále porazil marocký tým Raja Casablanca 2:0.
TENIS
Australian Open 2013
Představoval 101. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 14. až
27. ledna. Hrál se v melbourneském areálu Melbourne Park na 25 otevřených dvorcích s tvrdým
umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace
a Australský tenisový svaz. Turnaj byl součástí mužského okruhu ATP World Tour 2013
a ženského okruhu WTA Tour 2013. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.
Turnaj zahrnoval soutěže dvouher a čtyřher mužů, žen a smíšené čtyřhry. Junioři a vozíčkáři nastoupili do dvouher a čtyřher. Legendy odehrály deblový turnaj. Obhájci titulu ve dvouhrách – světové jedničky Srb Novak Djoković a Běloruska Viktoria Azarenková, singlové soutěže opět vyhráli.
Vítězové
Mužskou dvouhru potřetí v řadě ovládl první hráč světa Srb Novak Djoković, který tak získal čtvrtý
melbourneský a celkově šestý grandslamový triumf.
Ženskou dvouhru vyhrála běloruská světová jednička Viktoria Azarenková, která titul obhájila
z předchozího roku. Připsala si tak druhé grandslamové vítězství ve dvouhře.
V mužské čtyřhře zvítězila první nasazená dvojice amerických bratrů Bryana a Mika Bryanových.
Oba sourozenci si na melbournském grandslamu připsali šestý titul (předchozí výhry: 2006, 2007,
2009, 2010, 2011) a celkově třináctý grandslamový v mužské čtyřhře.
V ženské čtyřhře získala titul nejvýše nasazená dvojice italských hráček Sary Erraniové a Roberty
Vinciové. Pro obě tenistky výhra představovala premiérové vítězství v Melbourne Parku a celkově
třetí triumf v ženské grandslamové čtyřhře.
První grandslamový titul si ve smíšené čtyřhře připsala australská dvojice Jarmila Gajdošová
a Matthew Ebden, startující na divokou kartu.
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V mužské čtyřhře zvítězila první nasazená dvojice amerických bratrů Bryana a Mika Bryanových.
Oba sourozenci si na melbournském grandslamu připsali šestý titul (předchozí výhry: 2006, 2007,
2009, 2010, 2011) a celkově třináctý grandslamový v mužské čtyřhře.
V ženské čtyřhře získala titul nejvýše nasazená dvojice italských hráček Sary Erraniové a Roberty
Vinciové. Pro obě tenistky výhra představovala premiérové vítězství v Melbourne Parku a celkově
třetí triumf v ženské grandslamové čtyřhře.
První grandslamový titul si ve smíšené čtyřhře připsala australská dvojice Jarmila Gajdošová
a Matthew Ebden, startující na divokou kartu.
French Open 2013
Byl 112. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 26. května až 9. června.
Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, který probíhal na otevřených dvorcích
Stade Roland Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži. Turnaj organizovaly
Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se
do profesionálního okruhu mužů ATP World Tour 2013 a žen WTA Tour 2013. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.
Singlové tituly obhajovali sedminásobný vítěz Rafael Nadal ze Španělska, jenž získal rekordní osmou výhru, a Maria Šarapovová z Ruska, která prohrála ve finále.
Vítězové
V mužské dvouhře získal rekordní osmý titul španělský hráč Rafael Nadal, jenž se stal prvním mužem, který vyhrál jeden Grand Slam osmkrát. Celkově pro něj triumf představoval dvanáctý titul
z majoru, čímž se v historických tabulkách posunul na třetí místo.
Ženskou dvouhru vyhrála Američanka Serena Williamsová. Jednalo se o její druhý titul z pařížského grandslamu (první: 2002) a celkově šestnáctou kariérní trofej v této tenisové kategorii.
V mužské čtyřhře zvítězil první pár světa složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových.
Po triumfu z roku 2003 tak získali druhý pařížský titul a celkově čtrnáctý z mužské grandslamové
čtyřhry.
Ženskou čtyřhru poprvé opanovaly čtvrté nasazené Rusky Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová. Obě šampiónky tak získaly premiérový grandslamový titul z ženské čtyřhry.
Soutěž smíšené čtyřhry poprvé vyhrála česká nenasazená dvojice Lucie Hradecká a František Čermák. Oba tak získali první grandslamový titul z mixu.
Výkony českých tenistů
Maximem českých tenistů v mužské dvouhře bylo 2. kolo, kam se probojovali Lukáš Rosol, který
skončil na raketě Fabia Fogniniho, a Jan Hájek, který nestačil na Sama Querreyho. Překvapením
bylo vypadnutí pátého nasazeného Tomáše Berdycha v 1. kole, když nestačil na Francouze Gaëla
Monfilse. V ženské části singlu podlehla Petra Kvitová už ve 3. kole Jamie Hamptonové a neobhájila tak loňské semifinále. Překvapením byl výkon Petry Cetkovské, která vypadla až ve 3. kole, když
nestačila na Robertu Vinciovou.
Nejlepším výsledkem v mužské čtyřhře bylo 2. kolo česko-slovenského páru František Čermák a
Michal Mertiňák. V ženské čtyhře obhájili loňské semifinále Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká,
když vypadli s pozdějšími vítězkami Jekatěrinou Makarovovou a Jelenou Vesninovou. Nejlepším
výsledkem se tak stalo vítězství českého páru ve smíšené čtyřhře Lucie Hradecké a Františka Čermáka, když ve finále francouzského grandlsamu zdolali kanadsko-francouzský pár Kristina Mladenovicová a Daniel Nestor.
V soutěži juniorek ve čtyřhře se dočkala titulu druhá nasazená dvojice Češek Barbora Krejčíková a
Kateřina Siniaková, když ve finále přehrála ekvádorsko-brazilský pár Doménica Gonzálezová a
Beatriz Haddad Maiová.
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Wimbledon 2013
Je 127. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny – nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa,
který proběhl od pondělí 24. června do neděle 7. července 2013. Událost se tradičně koná na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Představuje jediný turnaj velké čtyřky hraný na tomto povrchu, který je také součásti profesionálních okruhů mužů ATP
World Tour 2013 a žen WTA Tour 2013. Vítězové si do žebříčků připíší 2 000 bodů.
Turnaj organizuje Mezinárodní tenisová federace. Obhájci titulu ve dvouhře jsou sedminásobný
vítěz Roger Federer ze Švýcarska a pětinásobná šampiónka Serena Williamsová ze Spojených států.
Vítězem mužské dvouhry se stal druhý nasazený britský tenista Andy Murray. Murray si tak připsal
druhý grandslamový titul a první z Wimbledonu. Pro Británii to tak byl první tenista od roku 1936,
který ovládl mužskou dvouhru na tomto grandslamu.
Ženskou dvouhru vyhrála patnáctá nasazená Francouzka Marion Bartoliová. Připsala si tak premiérový grandslamový titul.
V mužské čtyřhře zvítězil první pár světa složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových.
Jednalo se o jejich třetí wimbledonský titul a celkově patnáctý z mužské grandslamové čtyřhry.
Ženskou čtyřhru poprvé opanoval osmý nasazený tchajwansko-čínský pár Su-wej Sieová a Šuaj
Pchengová. Obě šampiónky tak získaly premiérový grandslamový titul z ženské čtyřhry.
Smíšenou čtyřhru vyhrála osmá nasazená kanadsko-francouzská dvojice Daniel Nestor a Kristina
Mladenovicová. Pro oba to byl první titul z wimbledonského mixu a pro Nestora celkově třetí
grandslamový v této soutěži.
Davis Cup 2013 je 102. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, jejíž první kolo se
konalo 1. – 3. února. Soutěž skončí finálovým zápasem hraným mezi 15. – 17. listopadem.
Los soutěže proběhl 19. září 2012 v britské metropoli Londýně, vyjma 1. skupiny zóny Asie
a Oceánie a 2. skupiny zóny Evropy a Afriky, jejichž rozlosování proběhlo až po barážových zápasech odehraných 19. až 21. října.
Tým České republiky obhájil titul z roku 2012, když v bělehradském finále porazil Srbsko výsledným poměrem 3:2 na zápasy. Výhrou se stal historicky osmým týmem, pátým od zavedení Světové
skupiny, který „salátovou mísu“ obhájil.
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