KRONIKA 2012
Rok byl přestupný, únor měl po čtyřech letech opět 29. dní a proto to byl rok letních
olympijských her.
V neděli 1. ledna se předsednictví Evropské unie ujalo Dánské království.
V neděli 1. července převzala od Dánska předsednictví Evropské unie Kyperská republika.
Od počátku roku motoristé a dopravci s napětím sledovali nepřetržitý růst cen pohonných
hmot. U nafty atakovaly průměrnou cenu 39,- Kč (1,56 EUR) a u nejpoužívanějšího benzínu
Natural 95 cenu 40,- Kč (1,60 EUR) a byl s výjimkou Německa nejdražší ve střední Evropě.
Vláda odmítala snížit spotřební daň, neboť spočítala, že snížení o 1,- Kč by mělo za následek
výpadek příjmů státního rozpočtu 2,2 mld. korun. To bylo příčinou sporů mezi dopravci a
Ministerstvem dopravy v čele s ministrem Mgr. Pavlem Dobešem (VV později LIDEM).
Po celý rok svět téměř denně ve sdělovacích prostředcích sledoval vývoj občanské války proti
baasistickému režimu prezidenta Bašára al-Asada (*11. září 1965 v ad-Darbasíji) v Syrské
arabské republice.
Nečasova vláda v neustálých problémech
Kronikář má být nestranný a nedávat najevo své politické názory. Musí však objektivně
zapisovat události, jak se staly. Uvádím, že průzkumy veřejného mínění vládu RNDr. Petra
Nečase hodnotily nejhůře od roku 1989. Počátkem října vládě důvěřovalo 17% obyvatelstva.
Po volbách měl kabinet převahu 118 hlasů v Poslanecké sněmovně, kterou žádná česká vláda
neměla. Postupně ji ztratila a koncem září měla jen 100 hlasů. Proti ní se postavil i prezident,
který vetoval důležité zákony. Politologové slabost a neoblíbenost kabinetu vysvětlovali tím,
že do něj vstoupily Věci veřejné - nevyzpytatelný slepenec 24 poslanců, který se postupně
rozpadl na dva nesmiřitelné subjekty. Kolem Radka Johna zůstalo 12 poslanců a kolem
Karolíny Peake vznikl nový subjekt 8 poslanců LIDEM (Liberální demokraté). Jeden
poslanec přešel k ČSSD a zbylí 3 poslanci zůstali nezařazení. Minusem vlády byla podle
politologů slabost samotného premiéra. Prý vládu de facto neřídil on, ale veřejností velmi
neoblíbený a mnohdy arogantně vystupující ministr financí a 1. místopředseda strany TOP09
Ing. Miroslav Kalousek. Vláda byla velmi nestabilní a neustále se její členové utápěli
v nějakých sporech. Do konce roku držela nelichotivý prim, kdy byl vyměněn již 14. ministr.
Ostatky prezidenta Václava Havla uloženy k věčnému odpočinku
V úterý 2. ledna v 11 hodin přesně v okamžiku 15. výročí svatby prezidenta Václava Havla
a herečky Dagmar Veškrnové byly za účasti římskokatolického kněze, jeptišek, vdovy
Dagmar, bratra Ivana s manželkou a několika málo přátel do hrobky rodiny Havlových na
Vinohradském hřbitově uloženy tři urny s ostatky posledního československého a prvního
českého prezidenta (vzhledem k významu jeho osobnosti byl pohřben veškerý popel a proto
tři schránky). Exprezident zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let a nyní nalezl věčný klid
vedle svých prarodičů, rodičů Boženy a Václava a první manželky Olgy.
Přímá volba prezidenta České republiky definitivně schválena
Ve středu 8. února schválili senátoři ústavní zákon o přímé volbě prezidenta České
republiky. Změna ústavy začala platit dnem 1. října 2012. Pro právní normu hlasovalo celkem
49 senátorů napříč politickými stranami a to 36 senátorů ČSSD z 39 přítomných, 11
senátorů ODS z 21, 1 senátor TOP09 z 5 a 1 nezařazený senátor z 5. K přijetí zákona
stačilo 45 hlasů. Zákon putoval k podpisu prezidentu republiky, který s ním sice nesouhlasil,
ale podle ústavy nemohl ústavní zákon vetovat a tak bylo již jisté, že nástupce současného
prezidenta Václava Klause budou nejdříve 7. ledna a nejpozději 5. února 2013 volit všichni
občané České republiky starší 18 let. Přesný termín voleb vyhlásí předseda Senátu.
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Odborářské protesty v ulicích Prahy
Stránky denního tisku stále plnily zprávy o permanentní vládní krizi vyvolávané nejmenší
vládní stranou Věci veřejné. Její politika zklamala 11,2% voličů, kteří jí odevzdali v roce
2010 svůj hlas. Strana stále přicházela s nějakými požadavky, jejichž splněním podmiňovala
setrvání v koalici. Nespokojenost a dalo by se říci i naštvanost občanů se současnou vládou
vyvrcholila v sobotu 21. dubna, kdy se na pražském Václavském náměstí uskutečnila
protivládní demonstrace. Podle pořadatelů (odborů a dalších 12 občanských sdružení) se tu
sešlo 120 000 nespokojených lidí. Policie uvedla počet 90 000. Tak či tak tu šlo o největší
protivládní demonstraci od listopadu 1989. Média zdůrazňovala velký počet mladých lidí
v řadách účastníků. Opět se tak potvrdilo, že současná vláda RNDr. Petra Nečase (ODS)
složená ze 6 ministrů ODS, 5 ministrů TOP09, 4 bezpartijních ministrů a 2 ministrů
rozpadajících se VV, je u Čechů nejneoblíbenější vládou od pádu komunistického režimu
v roce 1989, a to mezi všemi vrstvami obyvatelstva. Pro korektnost zde musím uvést, že
premiéra Nečase občané považovali za slušného člověka, ale příliš slabého, aby si dokázal
„dupnout“. Mnohem více byli lidem trnem v oku ministři financí Ing. Miroslav Kalousek
(TOP09), ministr práce a sociálních věcí Mgr. Jaromír Drábek (TOP09) a ministr
zdravotnictví MUDr. Leoš Heger (TOP09). Na demonstraci zazněl i požadavek na generální
stávku. Sama vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru a 105 hlasy poslanců ODS,
TOP09, 8 tzv. „Peakovců“, 3 poslanců VV a 2 nezařazených jí byla v pátek 27. dubna
vyslovena.
Metylalkoholová tragédie
Od čtvrtka 2. září „byl na nohou“ nejprve Havířov, později celá republika. V Havířově se tři
lidé otrávili požitím alkoholu s nebezpečným metylalkoholem tzv. metanolem. Případy
„přeskočily“ i do Čech. Zasaženy byly kraje Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký,
Zlínský, Praha, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký. Ve středu 12. září od 17
hodin vláda zakázala stánkový prodej alkoholu s obsahem alkoholu vyšším jak 30%. V pátek
14. září od 19 hodin vyhlásila vláda poprvé v historii částečnou prohibici. Zakázán byl
prodej, distribuce a nabízení tvrdého alkoholu s obsahem vyšším jak 20% a to jak v mobilních
stáncích, tak i v kamenných obchodech a restauracích. Z pultů obchodů, barů a restaurací tak
zmizelo cca 20 000 000 lahví s tvrdým alkoholem. Nabídka tohoto alkoholu musela zmizet i
z nápojových lístků barů a restaurací. Českým lékařům přijel na pomoc i přední světový
odborník na léčbu otrav metylem norský lékař Erik Hovda (*1971). Ten přivezl i účinný lék
Fomepizol, který u nás nebyl povolen. Ampule 1cm3 za 40.000,- Kč. To, co jindy trvá
měsíce, bylo provedeno za den a lék byl u nás povolen. Každý pacient však musí dostat
minimálně 5 injekcí. Protože se otravy nadále objevovaly, ve čtvrtek 20. září od 19.30 hodin
zakázala vláda export tvrdého alkoholu s obsahem vyšším jak 20%. Po celé zemi bylo
otráveno 100 osob a od 6. září do 25. listopadu zemřelo 38 lidí. V pondělí 24. září ve 14.30
hodin policejní prezident Martin Červíček oznámil, že policie zatkla Rudolfa Fiana (*1970)
ze Zlína a Tomáše Křepelu (*1973) z nedalekých Nupak, kteří měli být hlavními
organizátory výroby pančovaného alkoholu. Ve čtvrtek 27. září ve 13 hodin povolila vláda
prodej tvrdého alkoholu vyrobeného do 31. prosince 2011 a toho s novými kolky a průkazem
původu. Láhve ve skladech byly uvolněny, až prodejci doložili jejich nezávadnost (měli na to
60 dní). Načaté láhve musely být zlikvidovány nebo si majitelé provozoven museli za 850,Kč nechat každou láhev laboratorně prověřit. Ve středu 17. října policie zatkla jednatele
likérky Drak Pavla Čanigu (*1970) v jejichž skladech bylo před 56 tisíc litrů závadných
lihovin. V úterý 13. listopadu ho však pro nedostatek důkazů propustila. Policie v souvislosti
s případem zatkla celkem 60 osob a na 30 z nich uvalila vyšetřovací vazbu. Případ se stal
druhou nejvážnější katastrofou samostatné České republiky. Tou nejvážnější byly povodně
roku 1997, kdy o život přišlo 50 lidí.
2

Útok na prezidenta republiky
V pátek 28. září slavila republika státní svátek Den české státnosti. Po mši na náměstí ve
Staré Boleslavi se prezident republiky Václav Klaus s doprovodem odebral do severočeské
Chrastavy, kde otevírali po opravě most poškozený povodněmi. V 15.30 hodin na něj z davu
namířil pistoli (naštěstí aierspoftovou tj. na plastové kuličky) 26letý svářeč Pavel Vondrouš
z Liberce a 7x vystřelil. Skandální bylo, že ochranka vůbec nezasáhla. Prezident byl lehce
zraněn na pravé ruce a pravém boku. V reakci na to rezignoval šéf ochranky plk. Jiří Sklenka
a útočník byl obviněn z výtržnictví a hrozily mu až 2 roky vězení.
Vyhlášení prezidentských voleb
V pondělí 1. října v 10 hodin vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan
Štěch (ČSSD) v souladu s Ústavou historicky první přímé prezidentské volby v České
republice. První kolo volby se uskuteční v pátek 11. a v sobotu 12. ledna 2013. Případné
druhé kolo pak v pátek 25. a v sobotu 26. ledna 2013. Nejpozději v sobotu 26. ledna
v brzkých večerních hodinách tedy budeme znát jméno osoby, která v nejvyšší ústavní funkci
nahradí pro léta 2013–2018 současného prezidenta prof. Ing. Václava Klause, CSc. Ústavou
dané nutné podmínky pro kandidaturu tj. buď nominace 10 senátorek a senátorů či 20
poslankyň a poslanců nebo 50.000 podpisů splnilo do rozhodného data úterka 6. listopadu
16 hodin těchto 11 kandidátů:
a) za stranu Suverenita předsedkyně Jana Bobošíková (*29. srpna 1964 v Praze)
b) za ČSSD senátor Mgr. Jiří Dienstbier ml. (*27. května 1969 ve Washingtonu D.C, USA)
c) nezávislý kandidát exministr průmyslu a obchodu
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (*31. července 1953 v Praze)
d) nezávislý kandidát expředseda Českého statistického úřadu a expremiér
Ing. Jan Fischer (*2. ledna 1951 v Praze)
e) nezávislý kandidát herečka Taťána Fischerová (*6 června 1946 v Praze)
f) nezávislý kandidát hudební skladatel a pedagog
prof. JUDr. Vladimír Franz (*25. května 1959 v Praze)
g) nezávislý kandidát senátor Tomio Okamura (*4. července 1972 v Tokiu, Japonsko)
h) za KDU-ČSL exministryně zdravotnictví a poslankyně Evropského parlamentu
MUDr. Zuzana Roithová, MBA (*30. ledna 1953 v Praze)
i) za TOP09 její předseda a ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg (*10. prosince 1937 v Praze)
j) za ODS místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
MUDr. Přemysl Sobotka (*18. května 1944 v Mladé Boleslavi)
k) za Stranu práv občanů Zemanovce expremiér
Ing. Miloš Zeman, CSc. (*28. září 1944 v Kolíně).
Na základě posouzení Ministerstva vnitra ČR byli pro nedostatek podpisů z volby vyřazeni
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. a senátor Tomio Okamura. Oba podali stížnost Nejvyššímu
správnímu soudu, kterou však soud zamítl. Senátor Tomio Okamura se ve čtvrtek 27. prosince
obrátil se žalobou na Ústavní soud, ve které se dožadoval zaregistrování do prezidentských
voleb a odložení jejich konání.
Mezinárodní letiště Praha – Ruzyně přejmenováno
V pátek 5. října v den nedožitých 76. narozenin exprezidenta Václava Havla bylo pražské
letiště Ruzyně slavnostně přejmenováno. Nyní tedy nese oficiální název Letiště Václava
Havla-Praha (Václav Havel Airport-Prague). Aktu se zúčastnilo 700 hostů v čele s vdovou
Dagmar Havlovou. Vládu zastupovali 1. místopředseda a ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg (TOP09) a ministr financí Ing. Miroslav Kalousek (TOP09). Magistrát
hlavního města Prahy pak primátor Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (ODS). Předseda
vlády se z důvodu bratislavského summitu 15 předsedů vlád „chudších“ států EU neúčastnil.
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Prezident republiky se omluvil bez udání důvodu. Za to od novinářů sklidil nemálo kritiky a
stal se i terčem mnoha vtipů publikovaných nejen v bulvárním, ale i v seriózním denním tisku.
Doplňovací volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky
V pátek 12. a v sobotu 13. října se konalo 1. kolo doplňovacích voleb do 1/3 tj. 27 volebních
obvodů Senátu Parlamentu České republiky. Ve volbách obhajovala ODS 13 křesel, ČSSD 6
křesel, bezpartijní 3 křesla, KDU-ČSL 2 křesla a po 1 křesle KSČM, TOP09 a STAN
(Starostové a nezávislí). O 27 uvolněných křesel se ucházelo 233 kandidátů. Ve voličských
seznamech bylo zapsáno celkem 2 795 405 voličů, k urnám jich přišlo 975 511 tj. 42,09%. Do
druhého kola postoupilo ČSSD 23 kandidátů, KSČM 12 kandidátů, ODS 10 kandidátů,
KDU-ČSL 3 kandidáti, TOP09 2 kandidáti, Straně zelených 1 kandidát a nezávislým 3
kandidáti.
V pátek 19. a v sobotu 20. října se konalo druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu
Parlamentu České republiky. Ve voličských seznamech bylo zapsáno celkem 2 796 196
voličů, k urnám jich přišlo 520 216 tj. pouhých 18,60%. Vládní koalice utrpěla drtivou
porážku. Poprvé v historii bude mít levice v Senátu ústavní většinu. Nejsilnější vládní strana
ODS ztratila 9 senátorů a TOP09 2 senátory. V obměněném Senátu bude v letech 2012-2014
zasedat 46 senátorů ČSSD, 15 ODS, 6 KDU-ČSL, 4 TOP09/STAN, 3 Nezávislí, 2 KSČM, 2
Severočeši.cz, 1 Hnutí Ostravak, 1 Strany práv občanů-Zemanovců a 1 Strany zelených.
Ustavující schůze nového Senátu za účasti 79 senátorů se konala ve středu 21. listopadu od 10
hodin. Bylo zvoleno nové vedení horní parlamentní komory. Předsedou se stal Milan Štěch
(ČSSD), 1. místopředsedou PaedDr. Alena Gajdůšková (ČSSD) a místopředsedy MUDr.
Přemysl Sobotka (ODS) a Ing. Zdeněk Škromach (ČSSD).
Volby do krajských zastupitelstev
Současně s prvním kolem doplňovacích voleb do Senátu se konaly ve 13 krajích (kromě
Prahy, kde se volí podle zákona o obcích současně s komunálními volbami) řádné volby do
krajských zastupitelstev. Ve voličských seznamech bylo zapsáno 6 967 793 voličů, k urnám
jich přišlo 2 763 464 tj. 39,66%. V celostátním měřítku volby vyhrála ČSSD, která obdržela
celkem 621 961 platný hlas tj. 23,58%, a 205 mandátů, druhá byla KSČM s 538 953
platnými hlasy tj. 20,43% a 182 mandáty a třetí ODS s 324 081 platným hlasem a tj.
12,29% a 102 mandáty. Podotýkám, že ač předsedové vládních stran to popírali,
politologové tvrdili, že voliči vládu v těchto volbách „ztrestali“ za její sociální politiku. Vždyť
ODS ztratila 78 krajských zastupitelů tj. 43,33% zastupitelů. Má-li být kronikář spravedlivý,
musí uvést, že i opoziční ČSSD ztratila 75 křesel tj. 26,79% zastupitelů. Volby jednoznačně
posílily KSČM, která naopak 68 nových křesel získala.
Z dalších důležitých vnitropolitických, společenských a kulturních událostí pro generace
příští uvádím:
V úterý 3. ledna zemřel v kanadském Torontu na rakovinu ve věku 87 let spisovatel-prozaik,
esejista, překladatel a exilový nakladatel Josef Škvorecký (* 27. září 1924 v Náchodě).
V pátek 20. ledna po dlouhé nemoci zemřel ve věku 70 let bývalý skokan na lyžích a první
zlatý medailista Československa ze zimních olympijských her v roce 1968 v Grenoblu Jiří
Raška (* 4. února 1941 ve Frenštátě pod Radhoštěm).
V pátek 6. ledna ve svátek Zjevení Páně lidově Tří králů jmenovala Jeho Svatost papež
Benedikt XVI. pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP kardinálem. Jmenovací
dekret, kardinálský biret a prsten převzal spolu s dalšími 21 novými kardinály z rukou
Svatého otce v sobotu 18. února v aule Pavla VI. ve Vatikánu. V neděli 19. února sloužili
noví kardinálové společně s papežem Benediktem XVI. mši ve vatikánském chrámu sv. Petra.
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Ve čtvrtek 16. února si Česká republika připomněla, že uplynulo již 150 let od chvíle, kdy
Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner svolali první valnou hromadu a založili TJ SOKOL.
Ve čtvrtek 15. března počaly v ulicích velkých českých a moravských měst demonstrace
proti vládě premiéra RNDr. Petra Nečase (ODS) a prezidentovi prof. Ing. Václavu Klausovi,
CSc. V Praze, Brně, Ostravě a dalších městech bylo demonstrantů několik tisíc. Požadovali
odstoupení vlády a prezidenta, vypsání předčasných parlamentních a prezidentských voleb.
V pátek 16. března zemřel po dlouhé nemoci ve věku 72 let televizní, filmový a divadelní
český herec polského původu Bronislav Poloczek (*7. srpna 1939 v Suchá Góra, Polsko).
Během své kariéry působil v divadle v Českém Těšíně, Brně, Mladé Boleslavi, Pardubicích,
Liberci a v letech 1988–2011 byl členem činohry ND v Praze.
V sobotu 31. března odstoupil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš
(VV) z funkce, protože nesouhlasil se škrtem 2,5 mld. Kč z rozpočtu jeho ministerstva.
Demisi uvítala nejen odborná veřejnost, ale i studentstvo. Byl to nejneoblíbenější mistr
školství od pádu komunismu v roce 1989.
V úterý 3. dubna vypukla další vládní krize. Grémium strany Věci veřejné vyzvalo své
zbývající 3 ministry, aby podali demise. Reakce předsedy vlády RNDr. Petra Nečase (ODS)
byla, že se nenechá vydírat a že nedojde-li s ministry a VV k dohodě, budou předčasné volby.
Ministr financí a místopředseda TOP09 Ing. Miroslav Kalousek reagoval ještě ostřeji.
Konstatoval, že volby vymažou z politické scény něco tak hnusného a slizkého, jako jsou VV.
V úterý 17. dubna zemřela ve věku 86 let světoznámá česká dokumentární, portrétní a
reportážní fotografka Dagmar Hochová (*10. března 1926 v Praze).
V pondělí 23. dubna na protest proti rozložení poslaneckého klubu Věcí veřejných a nabídce
premiéra Nečase, podpoří-li zbylí členové klubu VV současnou vládu, může si ponechat
místopředsednický post v Poslanecké sněmovně ThDr. Kateřina Klasnová na funkci
rezignovala. Ve vedení Poslanecké sněmovny tak kromě předsedkyně Miroslavy Němcové
(ODS) zůstali pouze 1. místopředseda PhDr. Lubomír Zaorálek (ČSSD) a místopředsedkyně
JUDr. Vlasta Parkanová (TOP09).
Ve středu 2. května jmenoval prezident republiky novým ministrem školství, mládeže a
tělovýchovy bývalého děkana a současného proděkana Masarykovy univerzity v Brně
nestraníka prof. PhDr. Petra Fialu, PhD. LL.M. (*1. září 1964 v Brně).
V pondělí 7. května zemřel na rakovinu plic ve věku 53 let televizní, filmový a divadelní
herec, moderátor a bývalý místní politik a podnikatel Michal Pešek (*4. května 1959 v Praze).
Po absolvování DAMU v roce 1980 působil v divadle v Ostravě, pražském ABC a v letech
1984-1990 byl členem pražského Divadla na Vinohradech.
V pondělí 14. května zatkla protikorupční policie poslance a hejtmana Středočeského kraje
MUDr. Davida Ratha (ČSSD) a obvinila ho z korupce. Ve středu 16. května byla na
poslance uvalena vyšetřovací vazba. Spolu s ním byli obviněni 4 další muži a 3 ženy.
Obviněný se vzdal členství v ČSSD a hejtmanské funkce. Mandátu poslance parlamentu se
odmítl vzdát. V úterý 22. května byla obviněnému poslanci poskytnuta možnost hovořit před
mandátním a imunitním výborem Poslanecké sněmovny. V úterý 5. června pak za asistence
tříčlenné policejní eskorty přednesl 48 minutový projev před celou Poslaneckou sněmovnou,
která ho vydala policejnímu stíhání. Poslaneckého mandátu se David Rath odmítl vzdát.
V pondělí 21. května zemřel ve věku nedožitých 85 let herec, divadelní režisér a po 44 let
životní partner oblíbené herečky Ivy Janžurové Stanislav Remunda (*27. července 1927
v Praze).
Ve středu 23. května protestovali zemědělci proti rozhodnutí vlády zrušit tzv. zelenou naftu.
Šlo o zvýhodnění, kdy stát vracel zemědělským podnikatelům 16,- Kč spotřební daně z 1 litru.
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Celkem 2076 těžkých zemědělských strojů blokovalo pomalou jízdou silnice po celé zemi.
Vláda nadále trvala na zrušení počínaje od 1. ledna 2013.
V neděli 27. května zemřela ve věku 99 let poslední z hvězd prvorepublikových filmů
herečka Zita Kabátová (*27. dubna 1913 v Praze). Její poslední filmovou rolí byla v roce
2003 stařenka ve filmu Želary režiséra Ondřeje Trojana.
V úterý 29. května začaly odbory s blokádou ministerstev, která byla součástí jejich protestu
proti Nečasově vládě. Jako první jednu hodinu ztěžovali přístup zaměstnanců a občanů na
ministerstva kultury a školství, ve čtvrtek 7. června pak podobná akce pokračovala před
ministerstvem financí.
Ve středu 30. května se od 13 hodin na Palachově náměstí konala demonstrace asi 2000
důchodců a zdravotně postižených, kterou svolala Národní rada zdravotně postižených v čele
s předsedou Václavem Krásou. Přítomní vyjádřili nesouhlas s důchodovou a zdravotní
reformou Nečasovy vlády a proti výši penzí. K 31. březnu 2012 průměrná penze činila
10.740,- Kč tj. cca 429,60 EUR a průměrná hrubá mzda 24.341,- Kč tj. cca 973,65 EUR.
V pondělí 4. června vláda oznámila, že tzv. zelená nafta bude zrušena až od 1. ledna 2014.
V neděli 10. června si politici a veřejnost připomněli 70. výročí vypálení obce Lidice
nacistickými okupanty. V Horákově statku zastřelili 173 lidických mužů ve věku 14 – 84 let,
186 žen a 88 dětí bylo posláno do koncentračního tábora a 17 dětí bylo dáno na převýchovu.
Celková bilance tragédie je 192 mrtvých mužů, 60 mrtvých žen a 88 mrtvých dětí. V lidickém
památníku se konal pietní akt položení stovky věnců od prezidenta republiky, parlamentních
komor, státních institucí, neziskových organizací a velvyslanectví zemí zastoupených v České
republice. Česká televize výročí připomněla ve 20 hodin uvedením snímku Lidice.
Ve středu 13. června Poslanecká sněmovna schválila v závěrečném třetím čtení prováděcí
zákon k přímé volbě prezidenta republiky.
Ve čtvrtek 16. června v Brně zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 85 let levicový
politik, politolog, psycholog a filozof Jaroslav Šabata (*2. listopadu 1927 v Dolenicích). V
době normalizace byl v letech 1972 – 1976 a 1978 – 1980 vězněn. Podepsal Chartu 77 a
v letech 1978 – 1981 byl jejím mluvčím. V lednu 1990 byl kooptován do Sněmovny lidu
Federálního shromáždění a v letech 1990 – 1992 byl ministrem vnitra České republiky ve
vládě PhDr. Petra Pitharta.
V sobotu 16. června v Praze zemřela po dlouhé nemoci ve věku 87 let divadelní, televizní a
filmová herečka Jaroslava Adamová (*15. března 1925 v Praze). V letech 1946 – 1950
členka Divadla na Vinohradech, 1951 – 1990 Divadla ABC posléze Městských divadel
pražských.
V pondělí 18. června zemřela v Prazepo dlouhé nemoci ve věku 79 let herečka, moderátorka
a manželka zpěváka a herce Josefa Zímy Eva Klepáčová (*2. května 1933 v Praze). Celou
svou kariéru prožila v Realistickém dnes Švandově divadle na Smíchově.
V neděli 24. června si politici a veřejnost připomněli 70. výročí vypálení osady Ležáky u
Chrudimi nacistickými okupanty. Osadu tvořilo pouhých 8 domů seskupených kolem mlýna
a říčky Ležák v katastru obce Miřetice. Bylo zde zastřeleno 33 dospělých lidí, 11 dětí bylo
zplynováno a 2 děti dány na převýchovu do Německa. Ty se po válce vrátily. Ležáky nebyly
nikdy obnoveny. Dnes je zde připomíná pouze památník.
Ve středu 27. června odvolal prezident republiky na návrh předsedy vlády ministra
spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila (ODS). Jako důvod premiér uvedl špatné hospodaření
resortu. Veřejnost, zástupci TOP 09, LIDEM, ČSSD i část ODS však označili tento důvod za
zástupný a vypukla další vládní „přestřelka“.
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V pátek 29. června s účinností od 1. července byl prezidentem republiky jmenován novým
náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Ing. Petr Pavel M. A.
(* 1. listopadu 1961 v Plané u Mariánských Lázní).
Od neděle 1. do pátku 6. července se v Praze uskutečnil XV. Všesokolský slet 2012. Za naši
městskou část se sletu zúčastnily sestry Blanka Zajícová a Věra Linhartová, které cvičily
skladbu „Věrné gardy“, kterou nacvičily spolu s TJ SOKOL Královské Vinohrady.
V neděli 1. července v 10 hodin vyšel z Václavského náměstí sletový průvod 10.000 Sokolů,
který prošel ulicí 28. října, Národní třídou, Smetanovým nábřežím, Křižovnickou ulicí,
náměstím Jana Palacha, Širokou ulicí, Pařížskou třídou a svou pouť zakončil na
Staroměstském náměstí. Ve dnech 2. – 4. července probíhala různá pódiová vystoupení
v ulicích Prahy, divadelní a jiná kulturní představení. Z finančních důvodů bylo letos nutné
upustit od tradičního Strahova a tak na stadionu Slavie v pražských Vršovicích vystoupilo
téměř 10.500 cvičících v celkem 18 skladbách.
V úterý 3. července jmenoval prezident republiky novým ministrem spravedlnosti
místopředsedu ODS JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. (*8. dubna 1969 v Brně).
Ve čtvrtek 5. července od 21 hodin se konal první hlavní sletový den, kdy byly zpočátku za
vydatného deště předvedeny hromadné skladby: Jen pro ten dnešní den na směs melodií ze
starých českých filmů („Věrná garda“); Jonatán na směs melodií z dětských filmů a seriálů
(mladší žákyně); DGI team - Dánsko I (ženy a muži–Sokolové z Dánska); Prázdniny
(Česká asociace sportu pro všechny) na směs písní Karla Gotta (muži a ženy); Návštěvníci na
hudbu Karla Svobody z dětského seriálu Návštěvníci (mladší žáci a žákyně); My a my na
hudbu Black Eyed Peas a Madony (ženy ze Sokola na Slovensku); Chlapáci III na hudbu
Jindřicha Vrbenského (dorostenci a muži); Česká suita na hudbu Antonína Dvořáka (ženy a
seniorky); Dávej, ber na hudbu z českých filmů (starší žactvo); Ollerup team - Dánsko II
(studenti z Akademie tělesné výchovy Ollerup v Dánsku) a Kontrasty na hudbu Zdeňka
Bartáka (dorost, muži a ženy).
V pátek 6. července od 14 hodin se konal za pěkného počasí druhý sletový den, kdy byly
předvedeny hromadné skladby: Jen pro ten dnešní den; Člověče, nezlob se na hudbu
Miroslava Vydláka (předškolní děti a rodiče); Mezi hvězdami (Česká asociace sportu pro
všechny) na hudbu skupiny Kašpárek v rohlíku (žactvo); Ať žijí duchové na hudbu Jaroslava
Uhlíře z oblíbeného dětského filmu Ať žijí duchové (rodiče a děti, mladší žactvo); Radostná
země na lidové písně v úpravě Jana Rokyty (dorost a dospělí); Jonatán; Muzikantova
písnička na hudbu Zdeňka Bartáka (rodiče a děti); Česká suita; Dávej, ber; Chlapáci III a
Nebe nad hlavou od na hudbu skupiny Olympic (dorostenky a ženy). Podotýkám, že XV.
slet se stal prvním sletem v historii Československa a České republiky, kterého se nezúčastnil
prezident republiky. Ten nad ním sice přijal záštitu, ale ve dnech 4.–10. července byl s chotí
Livií na státní návštěvě Malajsie a Indonesie. Od mnohých sokolů i „nesokolů“ sklidil
oprávněná slova kritiky, že termín sletu byl znám dlouho dopředu a že nekoordinoval svůj
program.
V neděli 8. července zemřel v akademické nemocnici ve Vídni po dlouhé těžké nemoci plic
ve věku 55 let Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. (*20. srpna 1957 v Praze). V letech 1999 – 2001
nejprve místopředsedou, posléze předsedou výkonného výboru Fondu národního majetku, od
3. ledna do 16. srpna 2006 jako zástupce ČSSD místopředseda vlády ČR pro ekonomiku ve
vládě Jiřího Paroubka. Od 6. června 2009 byl za ČSSD poslancem Evropského parlamentu.
Ve středu 11. července rozhodovali poslanci o tom, zda vyhoví žádosti Policie ČR o vydání
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, bývalé ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové
(TOP09) k policejnímu stíhání v souvislosti s nákupem 4ks vojenských letadel CASA v roce
2010. Podle spisu se měla dopustit trestného činu tím, že si nevyžádala znalecký posudek o
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ceně a letadla byla nakoupena o 658 mil. Kč dráž. Po 4,5 hodinové debatě 117 poslanců ODS,
ČSSD, KSČM, VV, TOP09 a LIDEM proti 45 poslancům TOP09 a ODS souhlasilo s
trestním řízením. Poslankyně se vzápětí vzdala postu místopředsedkyně sněmovny.
V pondělí 16. července zemřel po dlouhé nemoci ve věku 75 let český chemik světového
významu RNDr. Antonín Holý, DrSc. Dr.h.c. mult. (*1. září 1936 v Praze). Zesnulý objevil
preparáty, které jsou součástí nejúčinnějších a dostupných léků proti AIDS, viru pravých
neštovic, pásového oparu, virového zánětu oční sliznice a proti virové hepatitidě typu B, které
pomáhají léčit miliony lidí na celém světě. Nedávno se uvažovalo o jeho navržení na
Nobelovu cenu.
Na středu 18. července svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny mimořádnou schůzi, kde
se jednalo o vyslovení nedůvěry vládě RNDr. Petra Nečase (ODS). K hlasování došlo po
sedmihodinové debatě, kdy 89 poslanců ČSSD, VV a KSČM vyslovilo nedůvěru a 89
poslanců ODS, TOP09 a LIDEM důvěru vládě RNDr. Petra Nečase. Výsledek znamenal, že
podle průzkumů veřejností stále nejméně oblíbený kabinet od roku 1989 „přežil“ již čtvrté
hlasování o důvěře.
Ve středu 18. července schválil Senát prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta republiky.
V úterý 21. srpna zemřel v Praze ve věku 87 let novinář a publicista Jan Štern. V roce 1985
podepsal Chartu 77 a později se stal jejím mluvčím. V listopadu 1989 byl zakladatelem
Občanského fóra.
V pondělí 27. srpna zemřel ve věku 94 let v Praze armádní generál ve výslužbě Tomáš
Sedláček (*8. ledna 1918 ve Vídni), příslušník československého protinacistického odboje,
politický vězeň a válečný veterán. Roku 1951 byl ve vykonstruovaném procesu za údajnou
velezradu a špionáž odsouzen na doživotí. V roce 1960 byl při amnestii propuštěn a
rehabilitován byl až v roce 1990. Za jeho zásluhy mu roku 1991 prezident Václav Havel
udělil řád Milana R. Štefánika III. třídy a v roce 2004 prezident Václav Klaus řád TGM III.
třídy. Státní pohřeb s vojenskými poctami byl v úterý 4. září od 10 hodin v Národním
památníku na Žižkově. Hodinový obřad, kterého se osobně účastnili prezident Václav Klaus,
ministr obrany Alexandr Vondra, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, první
místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a náčelník generálního štábu Petr Pavel, přenášela
Česká televize přímým přenosem.
Ve středu 5. září zvolili poslanci místopředsedou Poslanecké sněmovny 131 hlasy Doc. Ing.
Jiřího Olivu PhD. (TOP09). Nahradil tak Vlastu Parkanovou.
Ve středu 12. září náhle zemřel den před svými 80. narozeninami velmi oblíbený divadelní,
televizní a filmový herec Radoslav Brzobohatý (*13. září 1932 ve Vrútkách). V letech 19672000 člen Divadla na Vinohradech. V roce 2004 založil Divadla Radka Brzobohatého
v pražské Opletalově ulici.
V pondělí 1. října zatkla policie prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra
Šišku a šéfa odboru informatiky Milana Hojera a obvinila je z úplatkářství. Nejen opozice,
ale i mateřská strana ministra Jaromíra Drábka (TOP09) počali vyzývat ministra k rezignaci.
Ten oznámil, že k 31.10.2012 na funkci rezignuje.
V pátek 12. října v Praze náhle zemřel ve věku 89 let český scénárista, režisér, výtvarník
animovaného filmu a až doposud profesor FAMU Břetislav Pojar (*7. října 1923 v Sušici).
Zesnulý byl žákem Jiřího Trnky a stál u zrodu animovaného seriálu o dvou medvědech Pane,
pojďte si hrát.
Týž den v Praze zemřela ve věku 95 let Geraldina Thomsen Muchová (*5. července 1917 v
Londýně). Zesnulá byla manželkou Jiřího Muchy a snachou malíře Alfonse Muchy.
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V sobotu 13. října zemřel ve věku 37 let záchranář a hasič Jakub Halík z Neratovic. Zesnulý
byl prvním člověkem na světě, který dokázal díky lékařům pod vedení prof. Jiřího Pirka od 2.
dubna 2012, tedy 194 dny žít bez srdce, které mu museli lékaři pro agresivní zhoubný nádor
vyjmout. To mu nahrazovala dvě čerpadla. Od té doby čekal na vhodné srdce k transplantaci.
Příčinou smrti bylo selhání ledvin a jater, které však nesouviselo s funkčností čerpadel.
Podobnou operaci uskutečnili loni i lékaři v USA, ale pacient po 7 dnech zemřel.
O víkendu 3. a 4. listopadu se v Brně konal volební kongres největší vládní strany ODS,
která utrpěla v nedávných volbách do krajů a 1/3 senátu drtivou porážku. To se stalo jeho
hlavním tématem. Bylo zvoleno nové vedení – předsedou se stal opět RNDr. Petr Nečas, 1.
místopředsedou MUDr. Martin Kuba a místopředsedy JUDr. Pavel Blažek, Mgr. Tomáš
Chalupa, Miroslava Němcová, JUDr. Jiří Pospíšil.
Ve stejnou dobu se též v Brně konal ustavující sněm nejmenší vládní strany vzniklé z části
Věcí veřejných - Liberálních demokratů – LIDEM. Předsedkyní se stala Mgr. Karolína
Peake, 1. místopředsedkyní Mgr. Dagmar Navrátilová a místopředsedy Jiří Neumann, a
poslanci Ing. Viktor Paggio a Ing. Jiří Rusnok.
O víkendu 2. – 4. listopadu v pražské O2 aréně české tenistky Petra Kvitová a Lucie
Štěpánková obhájily loňské vítězství Fed Cupu (neoficiální mistrovství světa pro ženy),
když porazily Srbky 3:1.
V úterý 6. listopadu v Praze zemřel po těžké nemoci ve věku 74 let karikaturista, kreslíř,
ilustrátor a režisér animovaných filmů Vladimír Jiránek (*6. června 1938 v Hradci Králové).
Známý byl díky oblíbeným večerníčkům pro děti Bob a Bobek králíci z klobouku a Pat a Mat.
V úterý 13. listopadu v Praze zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 81 let první
polistopadový ministr práce sociálních věcí České repubkliky v letech 1990–1992 Ing. Milan
Horálek (*27. listopadu 1931 v Rájci).
V pátek 16. listopadu jmenoval prezident republiky ministryní práce a sociálních věcí Ing.
Ludmilu Müllerovou (* 27. září 1954 v Lanškrouně) z TOP09.
V sobotu 17. listopadu v den 23. výročí událostí roku 1989 a den státního svátku se kromě
oficielních akcí státních a vládních představitelů svolala iniciativa STOP VLÁDĚ na
Václavském náměstí demonstraci, které se zúčastnilo 15.000 lidí požadujících odstoupení
vlády.
O víkendu 16.–18. listopadu zažil český tenis opět triumf. Po 32 letech vybojovali v pražské
O2 aréně vítězstvím nad Španěly 3:2 Davis Cup (neoficiální mistrovství světa pro muže)
tenisté David Berdych a Radek Štěpánek.
V pondělí 3. prosince rezignoval na svou funkci ministr dopravy Mgr. Pavel Dobeš
(LIDEM), kterému byla dlouhodobě vytýkána nefunkčnost systému nové centrální evidence
motorových vozidel, spuštěný již v červenci 2012.
Ve středu 5. prosince senátoři na své 2. schůzi zvolili místopředsedkyní Senátu Mgr. Miluši
Horskou (bezpartijní).
V pátek 7. prosince rezignoval na svou funkci ministr obrany RNDr. Alexander Vondra
(ODS). Jako důvod uvedl neobhájení senátorského postu v nedávných volbách.
V úterý 11. prosince zemřela po dlouhé nemoci v Praze ve věku 89 let herečka Antonie
Hegerlíková (*27. listopadu 1923 v Bratislavě). V letech 1946-2004 byla členkou hereckého
souboru Divadla na Vinohradech v Praze. Její nejznámější rolí byla maminka F.L.Věka ve
stejnojmenném televizním seriálu režiséra Františka Filipa.
Ve středu 12. prosince jmenoval prezident republiky ministryní obrany předsedkyni strany
LIDEM Mgr. Karolínu Peake (*10. října 1975 v Praze), ministrem dopravy dosavadního
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předsedu poslaneckého klubu ODS Ing. Zdeňka Stanjuru (*15. února 1964 v Opavě) a
dosavadního náměstka místopředsedkyně vlády Karolíny Peake nestraníka JUDr. PhDr. Petra
Mlsnu Ph.D. (*13. listopadu 1978 v Praze) ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní
rady vlády.
V neděli 16. prosince zemřela ve věku 95 let spisovatelka a autorka televizních scénářů Fan
Vavřincová vl. jménem Věra Němotová (*17. listopadu 1917 v Praze). Její nejznámější
televizní prací byl osmidílný televizní seriál Taková normální rodinka režiséra Jaroslava
Dudka.
Ve středu 19. prosince poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky zvolili
dva další místopředsedy této parlamentní komory. Stali se jimi Jan Hamáček (ČSSD) a JUDr.
Jiří Pospíšil (ODS).
Ve čtvrtek 20. prosince vypukla další vládní krize. Prezident republiky na žádost předsedy
vlády odvolal ministryni obrany Mgr. Karolínu Peake (LIDEM). Premiér Nečas to zdůvodnil
ztrátou důvěry. Předsednictvo strany LIDEM vyzvalo své ministry, aby k 10. lednu 2013
opustili vládu.
V sobotu 22. prosince zemřela v Praze ve věku 93 let spisovatelka a autorka rozhlasových
her Květa Legátová vl. jménem Věra Hofmanová (*3. listopadu 1919 v Podolí u Brna).
V pondělí 24. prosince zemřela v Praze po dlouhé a těžké nemoci ve věku 89 let
spisovatelka, scénáristka, autorka televizních inscenací a překladatelka Jindřiška Smetanová
(*26. října 1923 v Rosicích u Brna).
Z důležitých zahraničních politických, společenských a kulturních událostí pro generace
příští uvádím:
V pátek 13. ledna najela italská výletní loď Costa Concordia na mělčinu u ostrova Giglio
v Toskánsku. V boku jí vznikla 80 m dlouhá trhlina a loď, kde se plavilo 4 323 lidí, se
převrátila na bok. Nehodu ihned nepřežilo 11 lidí, postupně během následujících dnů bylo
z vraku vytaženo dalších 19 mrtvých těl, 43 osob bylo vážně zraněno a 2 lidé zůstali
nezvěstní. Byl obviněn kapitán 52letý Francesco Schettino, námořník s jedenáctiletou praxí,
že úmyslně sjel z vytýčené trasy, řádně neřídil evakuaci a z havarované lodi uprchl. K nehodě
došlo v roce 100. výročí katastrofy Titaniku, dostala loď přezdívku „Titanik 21. století“.
Odstraňování vraku lodi začalo až během měsíce července a potrvá nejméně rok.
V pondělí 6. února uplynulo 60 let od chvíle, kdy usedla na trůn Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska po smrti svého otce krále Jiřího VI. princezna Alžběta Alexandra
Marie Windsor (*21. dubna 1926 v Londýně) vládnoucí jako královna Alžběta II..
Korunována byla až 2. června 1953 ve Westminsterském opatství. Hlavní oslavy
diamantového jubilea začaly v sobotu 19. května ve Windsoru. Vyvrcholením byly čtyřdenní
oslavy od soboty 2. června do úterý 5. června nejen v Londýně ale po celém království.
V pátek 17. února byl nucen v souvislosti s aférou podezřívajícího jej z uplácení po
necelých dvou letech odstoupit z funkce spolkového prezidenta Německa Christian Wilhem
Walter Wulff (*19. června 1959 v Osnabrücku).
V neděli 4. března celkem 65% z 108 000 000 oprávněných voličů zvolilo nástupce Dmitrije
Anatolijeviče Medveděva v prezidentské funkci Ruské federace. Podle očekávání již v 1.
kole zvítězil ziskem 63,75% hlasů exprezident, současný premiér Vladimir Vladimirovič
Putin (*7. října 1952 v Leningradě). Po ohlášení výsledků ruská města zaplnily početné
demonstrace a to jak na podporu staronového prezidenta, tak především proti němu.
Protestující poukazovali na mnohá falšování voleb. Své funkce se Vladimir Putin ujal
v pondělí 7. května a ihned jmenoval Dmitrije Medvěděva předsedou vlády Ruské federace.
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V sobotu 10. března se na Slovensku konaly předčasné parlamentní volby. Drtivé vítězství
opoziční sociálnědemokratické strany SMER-SD expremiéra Roberta Fica (*15. září 1964
v Topoľčanoch) s 44,41% hlasů jí zaručilo v Národnej rade 83 křesel ze 150. Po 22 letech od
pádu komunismu mělo Slovensko jednobarevnou vládu. Vládní pravicové strany utrpěly
debakl. Druhé Křesťansko-demokratické hnutí se ziskem 8,82% hlasů, třetí Obyčejní ĺudia a
nezávislé osobnosti měly shodně po 16 poslancích, maďarská strana HÍD-MOST měla 3
poslance a po 11 poslancích dosavadní hlavní strana slovenské vládní koalice Slovenská
kresťansko-demokratická únia-Demokratická strana a strana Sĺoboda a Spravodlivosť.
V neděli 18. března zvolilo Spolkové shromáždění 11. poválečným prezidentem Spolkové
republiky Německo evangelického teologa a občana bývalé NDR Joachima Gaucka (*24.
ledna 1940 v Rostocku).
V pondělí 2. dubna podal demisi maďarský prezident Pál Schmitt (*13. května 1942
v Budapešti), protože vyšlo najevo, že opsal svou závěrečnou vysokoškolskou práci.
Prozatímním prezidentem se tak stal předseda Národního shromáždění Maďarska Lásló
Kövér (* 29. prosince 1959 v Pápě).
V neděli 15. dubna si celý svět připomněl 100 let od potopení dopravní lodi Titanic. Celý
týden tisk připomínal jeho katastrofu. Česká televize tak učinila uvedením dvoudílného
koprodukčního filmu Titanic z roku 2012 britského scénáristy Juliana Fellowese a režiséra
Jona Jonese. Snímek byl uveden v podvečer v sobotu 14. a v neděli 15. dubna. Stejně jako
Tinanic vypluly 10. dubna lodi z britského Southamptonu a z New Yorku. Lodě se setkaly
v podvečer 14. dubna na místě katastrofy. V rozmezí 23.40 (4,40 SELČ) a 2,20 (7,20 SELČ)
hodin, tedy přesně v okamžiku nárazu na ledovec a potopení lodi, se zde konala vzpomínková
bohoslužba. Na jejím konci přítomní vhodili do moře květiny a věnce.
V neděli 22. dubna se ve Francii konalo 1. kolo prezidentských voleb, kterého se zúčastnilo
80,50% oprávněných voličů. V něm zvítězil kandidát socialistické strany Francois Holland
(*12. srpna 1954 v Rouenu) s 28,60%. Porazil úřadujícího pravicového prezidenta Nicolase
Sarkozyho (*28. ledna 1955 v Paříži), který získal 27,10% hlasů. Oba postoupili do 2. kola
v neděli 6. května. V něm zvítězil při účasti 80,10% oprávněných voličů s 52,10% hlasů
Francois Holland. Funkce se oficiálně ujal 15. května a do roku 2017 obsadil Elysejský palác
v Paříži, kde nebydlel. Ponechal si soukromý byt v centru Paříže.
V pátek 4. května bylo ve Švédsku a Finsku zahájeno 76. mistrovství světa v ledním hokeji.
Až do 20. května na stadionech ve Stocholmu, Helsinkách a Turku sehrály týmy Běloruska,
České republiky, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Kanady, Kazachstánu, Lotyšska, Německa,
Norska, Ruska, Slovenska, Švédska, Švýcarska a USA 64 zápasů, při kterých padlo celkem
376 gólů. Konečné pořadí bylo následující: 1. místo Rusko, 2. místo Slovensko a 3. Česká
republika.
Ve čtvrtek 10. května se ujal funkce nový maďarský prezident bývalý předseda vládní strany
FIDESZ a v letech 1998 – 2002 předseda Národního shromáždění János Áder (9. května 1959
v Csorně) zvolený parlamentem 2. května 2012.
Ve středu 6. června zemřel v Los Angeles ve věku 91 let Ray Bradbury (*22. srpna 1920 ve
Wankeganu, Illinois) světoznámý americký sci-fi romanopisec, povídkář, básník, esejista,
scénárista a autor divadelních her.
V pátek 8. června bylo v Polsku a na Ukrajině zahájeno 14. mistrovství Evropy ve fotbale.
Až do 1. července na stadionech v Gdaňsku, Poznani, Varšavě, Vratislavy, Doněcku,
Charkově, Kyjevě a Lvově sehrály týmy Anglie, České republiky, Dánska, Chorvatska,
Francie, Itálie, Irska, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Ruska, Řecka, Španělska,
Švédska a Ukrajiny 31 zápasů, při kterých byly vstřeleny celkem 74 góly. Konečné pořadí
bylo následující: 1. místo obhájilo Španělsko a 2. místo patřilo Itálii. Třetí místo se opět
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neudělovalo. Česká republika postoupila z 1. místa ve skupině do čtvrtfinále, kde prohrála
s Portugalskem 0:1. Dostala se tak mezi 8 nejlepších týmů v Evropě.
V pátek 6. července udeřily mohutné záplavy v Krasnodarském kraji v Rusku. Postiženo
bylo 13 000 lidí a 171 je zaplatilo životem. Místo přírodní katastrofy navštívil i prezident
Vladimir Putin.
V pátek 21. července šokoval svět masakr, který se udál v americkém Denveru. Při premiéře
dalšího filmu o Batmanovi s názvem Temný rytíř do kina vtrhl 24 letý student medicíny
James Holmes a postřílel 12 lidí a dalších 38 jich vážně zranil. Katastrofa si vynutila i
přerušení prezidentské kampaně a místo navštívil americký prezident Barack Obama.
V pondělí 23. července zemřela v San Diegu na rakovinu slinivky ve věku 61 let Sally
Rideová (*26. května 1951 v Los Angeles). Byla první americkou ženou, která 18. června
1983 na palubě raketoplánu Challenger, vzlétla do vesmíru.
V pátek 27. července ve 21:00 (22:00 SELČ) začal v Londýně slavnostní zahajovací
ceremoniál XXX. letních olympijských her. Hry slavnostní formulí zahájilo Její Veličenstvo
Alžběta II. v sobotu 28. července v 0:18 hodin londýnského času. V 0:35 hodin zažehlo
olympijský oheň, ve stylizovaném květu složeném z 204 okvětních lístků, sedm mladých
nadějných britských sportovců. Kladnou pozornost světa si zasloužila naše výprava, která na
stadion nastoupila v holínkách a s deštníky, na kterých zajímavý český motiv ztvárnila známá
módní návrhářka Daniela Flejšarová, aby si „udělala“ legraci z londýnského počasí. Doma
však bylo toto rozhodnutí organizátorů přijato s rozpaky. V Londýně se hry konaly již potřetí.
Poprvé to byly IV. hry 1908, podruhé XIV. hry 1948. Letošních her se zúčastnilo 10.500
sportovců z 204 zemí světa a trvaly do neděle 12. srpna. Bylo rozdáno 302 sad medailí v 36
sportech. Českou republiku reprezentovalo 77 mužů a 66 žen ve 26 sportech. První medaile
jsme se dočkali až ve středu 1. srpna v 16:45 hodin, kdy vybojoval stříbro Vavřinec Hradilek.
Celkem naši sportovci získali 4 zlaté Miroslava Knapková (skif); Barbora Špotáková
(oštěp); David Svoboda (moderní pětiboj) a Jaroslav Kulhavý (horská kola), 3 stříbrné
Vavřinec Hradilek (kanoistika slalom K1); Ondřej Synek (veslování skif) a Andrea
Hlaváčková s Lucií Hradeckou (tenis ženská čtyřhra) a 3 bronzové medaile Adéla
Sýkorová (střelba na 50m z malorážky); Zuzana Hejnová (400m překážek) a Jan Štěrba,
Josef Dostál, Daniel Havel a Lukáš Trefil (kanoistika K4 1000m). Obsadili slušné 19. místo
v pořadí národů. První tři místa v bodování podle získaných medailí obsadily: 1. USA (49
zlatých, 29 stříbrných a 29 bronzových), 2. Čína (38 zlatých, 27 stříbrných a 23 bronzových)
a 3. pořádající Velká Británie (29 zlatých, 17 stříbrných a 19 bronzových). Alespoň jednu
medaili získalo celkem 85 zemí.
V sobotu 25. srpna svět opustil autor slov „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro
lidstvo“, které pronesl, když se jeho noha 20. července 1969 jako prvního člověka na světě
dotkla povrchu Měsíce. Ve věku 82 let v Cincinnati v Ohiu zemřel v důsledku komplikací po
operaci srdce americký letec a astronaut Neil Armstrong (*5. srpna 1930 ve Wapakonetě, stát
Ohio, USA). Na Měsíc se dostal v letu Apollo 11 s astronautem Edwinwm Aldrinem (*20.
ledna 1932 v Montclair, New Jersey).
Ve středu 29. srpna v 23:13 hodin (0:13 SELČ ve čtvrtek 30. srpna) byly v Londýně Jejím
Veličenstvem královnou Alžbětou II. slavnostně zahájeny XIV. letní paralympijské hry, které
trvaly do neděle 9. září. Hry určené pro sportovce s trvalým tělesným, mentálním a
senzorickým postižením měly na programu 20 disciplín. Letos se jich ze 165 zemí celého
světa sešlo celkem 4 280. Staly se tak největšími paralympijskými hrami v jejich historii.
Českou republiku reprezentovalo 31 mužů a 15 žen v 6 sportovních odvětvích. Celkem naši
sportovci získali 1 zlatou Jiří Ježek (cyklistika C4); 6 stříbrných Radim Bělěš (hod
kuželkou); Tereza Diepoldová (plavání); David Drahonínský (kladkový luk W1); Jiří Ježek
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(cyklistika stíhací závod na 4km); Radek Procházka a Leoš Lacina (boccia BC4); Rostislav
Pohlman (hod diskem z vozíku) a 4 bronzové medaile Jiří Bouška (cyklistika C4); Eva
Farná (vrh koulí T37); Jan Povýšil (plavání 50m volný způsob) a David Vondráček
(bicyklistika na 24 km). Obsadili tak 42. místo v pořadí národů. První tři místa v bodování
podle získaných medailí obsadily: 1. Čína (95 zlatých, 71 stříbrná a 65 bronzových), 2.
Rusko (336 zlatých, 38 stříbrných a 28 bronzových) a 3. pořádající Velká Británie (34
zlatých, 437 stříbrné a 43 bronzové).
V úterý 6. listopadu se po celých Spojených státech amerických otevřely volební místnosti,
aby 180 milionů oprávněných voličů zvolilo nového prezidenta. Za Demokratickou stranu
mandát obhajoval Barack Hussein Obama (*4. srpna 1961 v Honolulu, Havaj). Jeho
vyzyvatelem za Republikánskou stranu Mitt Romney (*12. března 1947 v Detroitu,
Michigan). Na základě rozhodnutí voličů a volitelů se 45. prezidentem USA stal kandidát
Demokratické strany. Barack Obama vyhrál ve 27 státech. Svého úřadu na druhé funkční
období 2013 – 2017 se tradičně ujme 20. ledna 2013 ve Washingtonu. Volby poznamenaly
dozvuky nedávné bouře Sandy, která významně zasáhla východní pobřeží.
V úterý 4. prosince zemřela v Monroe u Atlanty ve věku 116 let a 100 dní nejstarší
obyvatelka světa Američanka Besse Cooper (*26. srpna 1896 v Tenessee). Její místo zaujala
Italka Dina Manfredini (*21. března 1897).
V pátek 14. prosince celý svět šokoval útok dvacetiletého Adama Lanzy ve městě Newtown
v americkém státě Conecticut. Nejprve zavraždil svou matku, pak v tamní škole 20 dětí ve
věku 6-7 let a 6 učitelek. Nakonec obrátil zbraň proti sobě.
V neděli 16. prosince zemřela v Des Miones ve státě Iowa ve věku 115 let a 270 dní nejstarší
obyvatelka světa Italka Dina Manfredini (*21. března 1897). Nejstarším obyvatelem planety
Země se stal Japonec Džiroemon Kimura (*4. dubna 1897)
POČASÍ V UHŘÍNĚVSI
Leden – 1. a 2. den roku bylo oblačno a větrno s 10°С. Úterý 3. ledna bylo polojasné, v noci
5°С a ve dne 10°С. Teploty značily spíš počátek dubna. Na zahrádkách vykvetly petrklíče,
sedmikrásky a objevila se i první poupátka růží. Stromy i keře napučely. Od noci ze středy 4.
na čtvrtek 5. ledna nás rychlostí až 90 km/hod. bičovala větrná smršť Andrea. Teplota v noci
byla stále 4°С a ve dne 8°С. Podobně bylo do 11. ledna. V noci ze čtvrtka 12. na pátek 13.
ledna ve 22 hodin nastala vichřice, 2x se zablesklo a zahřmělo. Přišlo ochlazení. V pátek vál
studený vítr a ve 14. hodin přišlo sněžení. Víkend 14. a 15. ledna byl polojasný. Noci slabě
pod a dny slabě nad 0°С. Uhříněves byla „pocukrována“ sněhem z pátku 13. ledna. Pondělí
16. ledna bylo prvním dnem letošní zimy, kdy se teplota nedostala nad 0°С. V poledne byl
mrazík -2°С. V noci na úterý 17. ledna napadly 2 cm sněhu i po celý den sníh poletoval. Byl
to první den, kdy u nás ležela souvislá sněhová pokrývka. Během odpoledne se oteplilo, sníh
začal odtávat a ležel jen na polích a zahradách. Ve středu 18. ledna bylo po dlouhé době
slunečno a jasno, kdy noční teplota byla lehce pod a ve dne slabě nad 0°С. V noci na čtvrtek
19. ledna napadl 1 cm mokrého sněhu, který opět pokryl celou Uhříněves. Již ráno se oteplilo
na 3°С, začalo pršet, sníh začal tát a chodníky klouzat. Noc na pátek 20. ledna byla větrná
s deštěm. Ráno v 7.30 hodin začalo sněžit a do 9 hodin napadly 3 cm mokrého sněhu, který
při teplotě nad 0°С do oběda začal tát. Den byl zatažený a poletoval sníh. V sobotu 21. ledna
bylo pošmourno slabě nad 0°С. Krátce po 13. hodině začal padat mokrý sníh. Do 18. hodiny
ho napadly 3 cm. Již kolem 19 hodin se prudce oteplilo a začalo pršet. Noc na neděli 22. ledna
byla větrná s prudkým deštěm a 3°С. Do rána nebylo po sněhu památky. Neděle 22. ledna pak
byla dopoledne polojasná s 3°С. Po obědě začalo silně foukat a později hustě pršet. Od
pondělí 23. do středy 25. bylo polojasné počasí s občasným deštěm se sněhem a slabě nad
0°С. V noci teplota klesla slabě pod 0°С a ráno jsme se probouzeli do „pocukrované“
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Uhříněvsi popraškem sněhu, který během dopoledne roztál. Čtvrtek 26. ledna byl slunečný a
teplota se nepřehoupla přes 0°С. Podobné počasí pokračovalo a přituhovalo. V pátek 27.
ledna, o víkendu 28. a 29. ledna jsme se vstávali do -5°С a po celé dny bylo pod 0°С.
V pondělí 30. ledna ráno bylo slunečno a -7°С. Úterý 31. ledna bylo s ranním mrazem -10°С.
Protože však chyběla sněhová pokrývka, zdál se mráz o mnoho větší. V letošním lednu, kdy
na horách bylo nejvíce sněhu za posledních 15 let, jsme v nížinách několikrát sníh viděli i
zažili ho napadaný, ale ani jednou se nestalo, že by souvislá pokrývka vydržela déle než 24
hodin.
Únor – ve středu 1. února ráno byl mráz -11°С. Teploty postupně klesaly. Města začala stavět
vyhřívané stany pro bezdomovce, kterých několik v mrazivých nocích umrzlo. Čtvrtek 2.
února s ranními -14°С, byl slunečný a první arktický den letošní zimy. Teplota nevystoupila
nad -10°С. Nebyl sníh a holomrazy se zdály být třeskuté. Zemědělci se strachovali o ozimy.
V pátek 3. února bylo -19°С. Na Šumavě naměřili dokonce -38,1°С. Rekordy padly na 105 ze
155 měřících stanic. Podobné počasí panovalo v celé střední Evropě. Od soboty 4. února do
pondělí 6. února ráno bylo -17°С a přes den -10°С. Pondělní ráno bylo celorepublikově
nejchladnější. Na šumavské Kvildě naměřili -39,4°С. V noci na úterý 7. února se zatáhla
obloha a ráno jsme se probudili do „pouhých“ -12°С a souvislé 2cm sněhové pokrývky první
v letošní zimě. Silničáři byli opět „překvapeni“ a ještě v 8 hodin ráno nebyly hlavní tahy
Uhříněvsi ošetřeny. Celé dopoledne sněžilo, teplota nepřesáhla -10°С a sněhová pokrývka
dosáhla 4 cm. Ráno ve středu 8. února bylo -13°С a přes den -8°С. Ve čtvrtek 9. února ráno
bylo „pouhých“ -9°С, po celý den drobně sněžilo a připadly další 4 cm sněhu. Pokrývka byla
souvislá 8 cm. V pátek 10. února ráno bylo -13°С a ve dne -8°С. Víkend 11. a 12. února byl
mrazivý. Ráno bylo -24°С během dne -20°С. V noci na pondělí 13. února mrazy polevily a
my se probudili do -9°С. Po celý den při -5°С drobně sněžilo a napadl 1 cm nového sněhu.
V úterý 14. února ráno teploměr ukázal -7°С. Za polojasného dne bylo slabě pod 0°С. Od
středy 15. února, která byla, stejně jako čtvrtek 16. února, zatažená občas sněžilo s denní
teplotou slabě nad a noční slabě pod 0°С. Od pátku 17. února nastala obleva. V noci bylo
kolem 0°С ve dne 7°С. V neděli 19. února nebylo po sněhu ani památky. Od pondělka 20.
února nastalo polojasno v noci -4°С a ve dne 8°С. Podobný ráz počasí vydržel do pátku 24.
února, kdy nastalo téměř jaro. Ranní teplota byla 6°С a den byl slunečný s 11°С. Podobné
počasí bylo i v sobotu 25. února 8°С. V neděli 26. února jsme se probudili do pochmurného
zataženého dne se 4°С, kolem 10. hodiny začalo drobně pršet a kolem 11. hodiny se déšť
proměnil v husté chumelení. Během ½ hodiny napadl asi 1cm souvislé pokrývky, která během
hodiny roztála. Teplota dosáhla 7°С. Pondělí 27. února nás přivítalo mrazivým ránem -6°С.
Den byl polojasný se 4°С. Úterý 28. února ráno bylo tepleji 4°С. Přes den bylo oblačno s
8°С. Středa 29. února byla oblačná s občasným slabým deštěm a ráno s 5°С přes den teplota
vystoupila k 11°С. Letošní únor se svými arktickými mrazy připravil v Evropě o život přes
600 lidí a v Uhříněvsi jsme zažili 10 dní se souvislou sněhovou pokrývkou.
Březen – čtvrtek 1. března byl zatažený, ale poměrně teplý den. Ranní teplota 8°С přes den
vystoupila na 11°С. V pátek 2. března jsme vstávali do husté mlhy, která se brzy rozplynula a
prožili jsme krásný slunný den s 11°С. Víkend 3. a 4. března byl s ranní teplotou 0°С,
slunnými dny s 8°С. V pondělí 5. března nás překvapilo ranních -5°С. Zima ukázala, že se
nemíní vzdát. Den byl slunný s 8°С. Stejné počasí panovalo v úterý 6. a ve středu 7. března,
kdy však maximální teplota dosáhla jen 6°С. Ve čtvrtek 8. března jsme se probudili do
„pocukrované“ Uhříněvsi. Zima nám poslala sníh. Dopoledne pršelo a sníh roztál. Teplota
přes den dosáhla 6°С. Od pátku 9. do neděle 11. března jsme se budili do teplot kolem 0°С.
Přes den bylo 10°С a zataženo s občasným deštěm. Od pondělí 12. do pátku 16. března byly
zatažené dny s občasným deštěm ráno s 5°С a přes den s 8°С. Trochu se vymykala středa 14.
března se studeným větrem a teplotou od 3°С do 6°С. V pátek 16. března se začalo oteplovat
a víkend 17. a 18. března byl téměř „letní“. Ranní teplota se sice pohybovala kolem 0°С a
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musela se škrábat námraza z oken aut, ale přes den dosáhla teplota přes 20°С. V sobotu 17.
března byla v Praze naměřena teplota 20,3°С a padl rekord starý 221 let z roku 1791.
V pondělí 19. března se ochladilo. Vstávali jsme do slunného dne s 0°С a ve dne teplota
dosáhla „pouhých“ 9°С. V úterý 20. března v 6.14 hodin začalo astronomické jaro. Probudili
jsme se do -2°С a mnozí museli opět škrabat námrazu. Při slunečném dni teploměr ukázal
12°С. Podobné počasí bylo i ve středu 21. března s tím rozdílem, že rtuť poskočila na 15°С.
Ve čtvrtek jsme se probudili do nízké oblačnosti a 5°С. Od pátku 23. března jsme zažívali
jarní víkend. Ranní teplota byla lehce nad 0°С, ale denní maxima šplhala k 18°С. Podobné
počasí bylo i v pondělí a úterý 26. a 27. března. Středa 28. března byla nejteplejším dnem.
Ráno bylo 8°С a za slunného dne pak 21 °С. Od čtvrtka 29. března se počalo ochlazovat a
vstávali jsme do 4°С. Během odpoledne začalo pršet a teplota dosáhla 12°С. Ochlazování
pokračovalo a v pátek 30. a v sobotu 31. března ranní teplota byla kolem 0°С. Sobota byla
navíc velmi větrná s 6°С. Kolem 19. hodiny se přihnala 30minutová vánice a nebylo na krok
vidět. Sníh se držel pouze na zaparkovaných automobilech. Tímto přírodním úkazem skončil
nejsušší březen za posledních 40 let.
Duben – letošní 1. duben byl Květnou nedělí s ranní 0°С a sněhovým popraškem, který za
polojasného a větrného počasí s 6°С dopoledne roztál. Pondělí 2. dubna bylo zatažené ráno s
5°С, které vyšplhaly na 14°С. V úterý 3. a ve čtvrtek 4. dubna jsme vstávali do 5°С a za
slunných dnů bylo 19°С. Zelený čtvrtek 5. a na velký pátek 6. dubna ráno byly 3°С. Dny byly
zatažené s občasným slabým deštěm a 7°С. Na Bílou sobotu 7. dubna bylo počasí podobné
s větším větrem a ranními 2°С a denními 5°С. Letošní Boží hod velikonoční 8. dubna by se
klidně mohl zaměnit s Božím hodem vánočním. Probudili jsme se do -2°С, den byl oblačný,
přehnala se i sněhová vánice. Zem nebyla promrzlá a sníh se neudržel. Teploměr ukázal 1°С.
Byl to několikátý chladný den a muselo se celodenně topit. V pondělí velikonoční 9. dubna
ráno byl mráz -4°С. Za polojasného počasí bylo 9°С. Byly to nejstudenější Velikonoce za
posledních 50 let. V úterý 10. dubna ráno byly 2°С, polojasné počasí a 16°С. Ve středu 11.
dubna ráno byly 2°С. Den byl jako „vymalovaný a obloha vymetená“ s 16°С. Ráno čtvrtka
12. dubna bylo zatažené se 4°С a prudkým deštěm, který vydržel až do 13. hodiny. Pak se
začalo projasňovat a bylo pouhých 7°С. V pátek 13. dubna bylo opět slunečno ráno s 4°С a
přes den až 14°С. Sobota 15. a neděle 16. dubna byly polojasné, ráno 4°С, přes den 9°С.
V neděli bylo několik dešťových přeháněk. Pondělí 16. dubna bylo zamračené s deštěm a
6°С. Nepřetržitě pršelo až do 13. hodiny, pak začalo vykukovat slunce, teplota nepřesáhla
8°С. V úterý 17. a ve středu 18. dubna jsme vstávali do 0°С. Byly to polojasné dny beze
srážek, v úterý s 8°С a ve středu 12°С. Teplota polojasného rána ve čtvrtek 19. dubna byla
4°С a za polojasného počasí vyšplhala na 16°С. V podvečer se zatáhla obloha a pěkně
sprchlo. Podobné počasí vydrželo do neděle 22. dubna. O víkendu bylo několik dešťových
přeháněk. V pondělí 23. dubna ráno bylo 8°С a za slunečného dne teplota dosáhla 16°С.
V úterý 24. dubna ráno byly pouhé 2°С. Byl však den jako vymalovaný s blankytně modrou
oblohou a 16°С. Odpoledne se začalo zatahovat a večer kolem 20. hodiny začalo pořádně
pršet a pršelo až do pozdních nočních hodin. Ve středu 25. dubna ráno bylo zataženo s 6°С a
pořádně silným studeným větrem. Den byl polojasný, větrný s 16°С, několikrát spadlo „pár
kapek“ deště. Vítr přivál oteplení a ve čtvrtek 26. dubna ráno bylo 10°С a v polojasném dnu
26°С. Stejné počasí bylo i v pátek 27. dubna. Toho dne na 66 místech v republice padly
teplotní rekordy. V sobotu 28. dubna ráno bylo 13°С a ve dne 30°С. V pražském Klementinu
naměřili 27,7°С a padl rekord 25,9°С z roku 1800, který byl dosažen též v roce 1866.
V neděli 29. dubna ráno bylo 20°С, den byl polojasný, velmi větrný a dusný s 30°С. V
Klementinu bylo 29,4°С a opět tak padl rekord z roku 1800. Na Karlově náměstí bylo 31,5°С.
O posledním dubnovém víkendu byly ve střední a části východní Evropy teploty až o 8°С
vyšší než ve středomořských oblastech Evropy. V pondělí 30. dubna ráno bylo 18°С. Ve dne
teplota dosáhla 30°С.
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Květen – do měsíce jsme vstoupili 16°С. Při slunečném dnu bylo 29°С. Kolem 18:45 hodin
se zatáhlo a přišel 15 minutový přívalový déšť. Ve čtvrtek 3. května ráno bylo 15°С za
polojasného dne 21°С. Večer v 19.45 hodin se spustil „přívalák“, který přinesl zajímavý úkaz.
Od Nového náměstí směrem do centra Prahy padaly kroupy jako hrách. Směrem k Říčanům
byl déšť bez krup. V pátek 4. dubna ráno bylo 14°С a přes den 21°С. Na víkend 5. a 6. května
se velmi ochladilo. V polojasnou sobotu ráno bylo 13°С a přes den 19°С. V sobotu kolem
21.45 přišla silná bouřka s malými srážkami. V polojasnou neděli ráno bylo 11°С a přes den
14°С. V pondělí 7. května ráno bylo zataženo a 8°С. Při polojasném dni teplota vystoupila na
19°С. V úterý 8. května bylo počasí stejné a ve středu 9. května bylo ráno 11°С a za
slunečného dne 24°С. Ve čtvrtek 10. května byla ranní teplota 15°С, za polojasného dusného
dne 25°С. V pátek 11. května byla stejná ranní teplota a za slunečného dne až 30°С. Letošní
ledoví muži přišli načas. V sobotu 12. května ráno bylo 11°С, ale ve dne za polojasna s
dešťovými přeháňkami bylo 12°С. V neděli 13. května byly ráno 4°С. Den byl polojasný,
s větrem, deštěm a 9°С. Mnozí si přitápěli. V pondělí 14. května ráno byly 4°С a za
polojasného dne 12°С. V úterý 15. května ráno bylo 6°С a za polojasného dne 15°С. Ve
středu 16. května bylo ráno opět 6°С, den byl oblačný s občasným deštěm, studeným větrem a
10°С. Čtvrtek 17. května byl polojasný ráno se 4°С, které vystoupily na 11°С. Páteční ráno
18. května bylo studené se 3°С, za polojasného dne bylo 20°С. V sobotní ráno 19. května
bylo 11°С. Den byl jasný s 22°С. V neděli ráno 20. května bylo 14°С a za slunného větrného
dne 26°С. V pondělí 21. května ráno bylo 15°С. Byl slunečný, velmi větrný den s 25°С.
V úterý 22. května ráno bylo 15°С, den slunečný bez větru s 26°С. K večeru kolem 17.
hodiny trochu sprchlo. Ve středu 23. května bylo již 17°С a za slunného dne 27°С. V noci na
čtvrtek 24. května sprchlo a ráno bylo opět 17°С, den byl polojasný s 24°С. V polojasný pátek
25. května ráno bylo 15°С a přes den 24°С. Víkend 26. a 27. května byl polojasný s ranní
teplotou 15°С a denními 23°С. V pondělí 28. května ráno bylo 13°С, den byl polojasný
s občasným slabým deštěm, při kterém párkrát i zahřmělo a 21°С. V úterý 29. května ráno
teploměr ukázal 11°С, den byl slunečný s 24°С. Ve středu 30. května jsme vstali do teploty
11°С, která za polojasného dne vystoupila na 22°С. Ve čtvrtek 31. května ráno bylo tepleji
15°С, za polojasného dne bylo 21°С. K večeru se zatáhlo a kolem 20.30 přišla velká bouřka.
Skončil nejsušší květen od roku 2007.
Červen – V pátek 1. června se ochladilo, ráno bylo 10°С, za polojasného počasí 19°С.
Víkend 2. a 3. června měl stejné teploty. V noci z neděle 3. na pondělí 4. června pořádně
sprchlo a trochu se oteplilo. V pondělí ráno bylo již 14°С, za polojasného dne bylo 21°С.
Úterý 5. června bylo zatažené s deštěm, ranní teplotou 14°С, den byl však oblačný s deštěm a
teplota klesla na 11°С, mnohde se přitápělo. Ve středu 6. června bylo možné pozorovat
zajímavý přírodní úkaz – přechod planety Venuše přes lunační kotouč. Jev byl v ČR
pozorovatelný mezi 5. a 6. hodinou ranní. Ranní teplota byla 8°С a přes den vystoupila na
20°С. Ve čtvrtek 7. června jsme vstali do 12°С, den by polojasný s letním počasím 25°С.
Páteční ráno 8. června bylo velmi teplé 19°С, v polojasný den dosáhla teplota 24°С. V sobotu
9. června ráno teploměr ukázal teplotu 13°С, která se za polojasného dne vyšplhala na 21°С.
Neděle 10. června byla zatažená s ranní teplotou 11°С. Od 10. do 19. hodiny nás zkrápěl déšť
a teplota byla pouze 16°С. V pondělí 11. června jsme vstali do 13°С, v polojasný den bylo
19°С. Stejné počasí bylo i v úterý 12. června, kdy kolem 19. hodiny přišel déšť a pršelo až do
22. hodiny. Ve středu 13. června ráno bylo opět 13°С. Den byl polojasný, odpoledne teplota
dosáhla 18°С, ale zatáhlo se a přišla bouřka beze srážek. Ve čtvrtek 14. června ráno bylo
zataženo 12°С, celé dopoledne pršelo, odpoledne se vyčasilo, ale teplota nepřesáhla 17°С.
Pátek 15. června byl již slunečný s ranní teplotou 13°С, která vystoupila až na 26°С. Sobota
16. června byla opravdu letní s ranní teplotou 19°С, která se vyšplhala na 32°С. Neděle 17.
června byla též letní, ale již polojasná s ranní teplotou 17°С a denními 26°С. Pondělí 18.
června bylo opět parné s teplotami jako v sobotu a kolem 19. hodiny přišla bouřka. Úterý 19.
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června dopoledne bylo zataženo s deštěm a teplotou 20°С, odpoledne se vyčasilo a bylo opět
26°С. Ve středu 20. června ráno bylo 17°С zataženo a kolem 8. hodiny přišla bouřka, po které
se vyčasilo, ale nastalo „nedýchatelné“ dusno s 26°С. Večer kolem 23. hodiny přišla velká
bouřka se silným větrem. Počasí do středy 27. června bylo velmi podobné s nočními teplotami
kolem 15°С a denní teplotou kolem 25°С. Od čtvrtka 28. června se velmi oteplilo a noční
teploty oscilovaly kolem 20°С a denní atakovaly 34°С. Byl to nejteplejší konec června za
posledních 100 let.
Červenec – prázdniny začaly „tropy“. První tři dny měsíce se noční teploty pohybovaly
kolem 18°С. V neděli 1. července bylo přes den 30°С. Večer přišla bouřka, která způsobila,
že pondělí 2. července bylo polojasné s 28°С. Noc na úterý 3. července byla opravdu
bouřlivá. Nad Uhříněvsí se během ní přehnaly čtyři velké bouřky a obloha se mnohokrát
rozzářila mohutnými blesky. Den byl polojasný se 24°С. Noc na čtvrtek 4. července byla opět
„bouřlivá“. Ranní teplota 18°С a den byl opět parný s 30°С. Prodloužený víkend od 5. do 8.
července byl ve znamení nočních bouřek s 16°С a ve dne teploty atakovaly 30°С. Výjimkou
byla polojasná sobota 7. července, kdy teplota dosáhla „jen“ 24°С. V pondělí 9. července bylo
ráno 17°С, den byl polojasný s 28°С. Stejné počasí bylo i v úterý 10. července, ale s větším
dusnem a kolem 18. hodiny přišel asi 15minutový přívalový déšť. Středa 11. července byla
polojasná s ranními 17°С. Kolem 11. hodiny i drobně sprchlo. Zbytek dne byl polojasný s
25°С. Ráno ve čtvrtek 12. července bylo 16°С, den byl polojasný s několika deštíky a 20°С.
Ochlazování pokračovalo a v pátek 13. července ráno bylo jen 12°С. Den byl polojasný s
18°С. O víkendu 14. a 15. července ráno bylo 17°С a dny byly polojasné, větrné, s občasným
deštěm a 22°С. V pondělí 16. července ráno bylo 12°С, které při polojasném dnu vystouply
na 17°С. Úterý 17. července s ranními 12°С bylo zatažené, větrné s deštěm a 17°С. Noc na
středu 18. července byla deštivá s 12°С, den byl polojasný s 23°С. Čtvrtek 19. července ráno
bylo 13°С a za polojasného dne s několika deštíky teplota vystoupila na 25°С. Pátek 20.
července byl polojasný s ranní teplotou 12°С, která přes den vystoupila na 21°С. Víkend 21. a
22. července byl ve znamení ochlazení. Oba dny měly ranních 11°С. Sobota byla více
oblačná, větrná, s občasným slabým deštěm a 19°С. Neděle byla slunečnější, ale chladnější s
17°С. V pondělí 23. července ráno bylo 12°С, za polojasného dne 23°С. Úterý 24. července
s ranními 14°С bylo slunečné s 27°С. Středa 25. července s ranními 16°С byla oblačná,
s občasným deštíkem, ale teplá s 27°С. Ráno čtvrtka 26. července se zpronevěřilo pranostice
o sv. Anně s chladným ránem, protože bylo velmi teplé s 19°С. Den byl slunečný a dusný s
29°С. Noc na sobotu 28. července byla tropická s 24°С a den byl slunečný, dusný s 34°С a
v 19.15hodin bouřkou. V neděli ráno 29. července ráno bylo 21°С, den byl polojasný
s několika deštíky a 26°С. Ráno v pondělí 30. července bylo 19°С. Den byl polojasný s 26°С
a večerním deštěm. Úterý 31. července mělo ráno 17°С, den polojasný s 26°С.
Srpen – do druhého měsíce prázdnin jsme vstoupili středou a 17°С, den byl slunečný s 29°С.
Čtvrteční ráno 2. srpna bylo teplé s 19°С a slunečný den s 26°С. Podobné počasí bylo až do
neděle 5. srpna. Týden od pondělí 6. do neděle 12. srpna byl ve znamení velmi chladných
nocí 9°С až 12°С. Dny byly polojasné s občasným deštěm a 19°С až 23°С. V pondělí 13.
srpna ráno bylo jen 7°С, den byl polojasný s 24°С. V úterý 14. srpna ráno bylo 8°С, den byl
jasný s 24°С. Středeční ráno 15. srpna mělo 13°С, den byl opět jasný s 26°С. Stejné počasí
bylo i ve čtvrtek 16. srpna s tím rozdílem, že večer drobně sprchlo. Ráno pátku 17. srpna bylo
mlhavé s 13°С. Když se mlha rozpustila, nastal polojasný den s 26°С. Od soboty 18. srpna
k nám vtrhly tropy. Ráno bylo 14°С, za slunného dne 32°С. V neděli 19. srpna ráno bylo již
18°С, které se během jasného dne zdvojnásobily na 36°С. V pondělí 20. srpna bylo ráno již
22°С, den byl slunečný a parný s 38°С. V noci na úterý 21. srpna ve 3:20 přišla bouřka se
slabým deštěm. Ráno bylo 21°С, zataženo, ale dusno, jak se vypařovala napršená voda. Den
slunečný s 36°С. Ve středu 22. srpna ráno bylo zataženo s 19°С. Kolem 7:30 přišla bouřka
s hodinovým deštěm. Bylo polojasno a bylo „jako v prádelně“, protože se vypařovala
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napršená voda. Den byl polojasný s několika menšími bouřkami a 29°С. Ve čtvrtek 23. srpna
ráno bylo 19°С. Den byl jasný, slunečný, velmi dusný až „nedýchatelný“ s 27°С. Pátek 24.
srpna byl polojasný den ráno se 16°С a denními 27°С. V sobotu 25. srpna ráno bylo zataženo
s 16°С. Den byl polojasný s několika deštíky a 24°С. Noc na neděli 26. srpna byla deštivá a
ráno teploměr ukazoval 16°С. Den byl polojasný, větrný s 22°С a večer s deštíkem. Ráno
pondělí 27. srpna bylo zatažené s 16°С, den pak polojasný s 22°С. Ráno úterka 28. srpna bylo
chladné s 9°С, den slunečný s letními 27°С. Ve středu 29. srpna bylo proti úterku teplé, ale
zatažené ráno s 19°С. Den byl polojasný s 27°С. Ráno ve čtvrtek 30. srpna bylo velmi teplé s
19°С a polojasný den s 28°С. Noc na pátek 31. srpna celá propršela. Ráno posledního dne
prázdnin bylo 14°С. Den s 16°С s větší či menší intenzitou propršel.
Září – začalo sobotou 1. září a 14°С. Den byl oblačný s občasným deštěm a 16°С. V neděli 2.
září ráno bylo opět 14°С, kolem 10. hodiny drobně sprchlo a dále bylo polojasno s 16°С.
V pondělí 3. září ráno bylo 14°С a den byl polojasný s 20°С. Úterní 4. září ráno mělo 14°С a
slunný den 22°С. Ráno středy 5. září bylo mlhavé s 13°С a den slunečný s 22°С. Čtvrtek 6.
září měl ráno 16°С a polojasný den 22°С. Páteční ráno 7. září bylo chladné a mlhavé s 9°С a
jasný den dosáhl opět 22°С. Víkend 8. a 9. září byl letní. V sobotu ráno bylo 17°С a v neděli
14°С. Slunné dny zaznamenaly 25°С. Příliv teplého vzduchu pokračoval a tak v pondělí 10.
září bylo 15°С a za slunného dne 28°С. Stejné teploty byly i v úterý 11. září, kdy ve 21.40
přišla vichřice se slabým deštěm. Ráno středy 12. září bylo 10°С a den byl zatažený
s několika dešťovými přeháňkami a velmi chladný s 12°С. Noc na čtvrtek 13. září propršela a
ráno bylo pouhých 8°С, dopoledne propršelo a až po poledni vykouklo sluníčko a bylo 14°С.
Páteční ráno 14. září bylo velmi chladné s 6°С, ale den byl slunečný s 16°С. Ráno soboty 15.
září bylo chladné s 8°С a den oblačný s 15°С. Neděle 16. září měla stejně chladné ráno, ale
při slunečném dnu bylo 21°С. Stejně chladné ráno bylo i v pondělí 17. září, den byl ale
příjemně slunečný s 21°С. Úterní ráno 18. září bylo 13°С a den byl slunečný, téměř letní s
25°С. V noci na středu 19. září nás od západu začala přecházet studená fronta a pořádně
zapršelo. Ráno bylo sice 12°С, ale den byl oblačný s několika dešťovými přeháňkami a jen s
13°С. Ve čtvrtek 20. září ráno bylo chladno 6°С, ale den byl slunečný se 14°С. Páteční ráno
21. září bylo velmi chladné se 4°С, den však slunečný se 16°С. Sobotní ráno 22. září bylo
zamračené s deštěm a 8°С, dopoledne se vyčasilo a odpoledne, kdy v 16:48 začal
astronomický podzim, bylo 14°С. Nedělní ráno 23. září bylo chladné s 5°С a den byl slunečný
se 14°С. V pondělí 24. září ráno bylo 9°С a den polojasný s 19°С. Začalo babí léto. Ráno
úterka 25. září bylo teplé se 13°С a den slunečný s 23°С. Ve středu 26. září ráno bylo 12°С a
den opět slunečný s 23°С. Čtvrteční ráno 27. září byla zatažené s deštěm a větrem, ale teplé s
15°С, den polojasný se 17°С. Podobné počasí bylo v pátek 28. září, pouze ráno bylo 12°С.
Sobota 29. září se uvedla chladným ránem 6°С a den byl oblačný, odpoledne s deštěm a 16°С.
Poslední den měsíce neděle 30. září měla ranní teplotu 9°С a den byl krásný a slunečný s
19°С.
Říjen – do měsíce jsme vstoupili pondělním ránem s 8°С, den byl oblačný, odpoledne s
občasným deštěm a 14°С. V úterý 2. října ráno bylo tepleji 13°С, dopoledne bylo zatažené a
odpoledne se oblačnost protrhala a vysvitlo sluníčko a bylo 19°С. Středeční ráno 3. října mělo
9°С a den byl slunečný se 20°С. Ve čtvrtek 4. října bylo opět teplo 13°С, den byl zpočátku
krásný a slunečný. Po 16. hodině se zatáhlo, začalo pořádně foukat a kolem 17. hodiny se
přihnal déšť, trvající až do noci. Ráno pátku 5. října bylo teplé s 13°С a den polojasný s 19°С.
Sobota 6. října měla teplé ráno s 15°С, den byl slunečný s 22°С, ale kolem 16. hodiny začal
foukat vítr a po 19. hodině začalo pršet. Pršelo celou noc a ráno neděle 7. října bylo 8°С.
Dopoledne bylo zatažené s deštěm, odpoledne začalo vykukovat slunce, teplota byla 13°С.
V pondělí 8. října ráno bylo 8°С, den byl polojasný s 13°С. Stejné počasí a teploty byly
v úterý 9. října a ve středu 10. října s tím rozdílem, že ve středu ráno bylo pouze 5°С. Počasí
čtvrtku 11. a pátku 12. října bylo opět shodné s ranním „šedivákem“ a 1°С, polojasnem a
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13°С. Ranní teploty víkendu 13. a 14. října se pohybovaly kolem 6°С a při polojasných dnech
vystoupily k 14°С. V noci na neděli 14. října drobně sprchlo. Ráno pondělka 15. října mělo
6°С, den byl polojasný s 12°С. V úterý 16. října ráno bylo 9°С, den byl oblačný s 12°С.
Opačná byla středa 17. října ráno se 2°С, sluníčkem a 16°С. Podobné počasí bylo i ve čtvrtek
18. října, ale ráno bylo 6°С a den slunečný s 16°С. Od pátku 19. října ráno bylo teplo 13°С,
den však byl zatažený inverzní oblačností s 15°С. Inverzní počasí pokračovalo i nadále.
V sobotu 20. října ráno bylo 6°С, postupně 12°С. V neděli 21. října bylo ráno 8°С, přes den
však jen 9°С. Pondělí 22. až čtvrtek 24. října inverze, inverze, inverze. Ranní teploty 6-9°С,
denní 7°С-11°С. V pátek 27. října nastala změna. Ráno bylo 7°С a vykouklo sluníčko.
Později se zatáhlo při 5°С a pršelo celou noc. V sobotu 27. října ráno za deště byly 2°С.
Přesně v 9.41 hodin do deště začaly pronikat první sněhové vločky. Ty houstly a do večera
nepřetržitě sněžilo. Teplota klesla k 0°С a napadlo cca 5 cm mokrého těžkého sněhu. Ten
lámal větve stromů a vzhledem k teplotě se držel. Kronikář za svůj život nepamatuje, že tak
brzy v Uhříněvsi ležela souvislá sněhová pokrývka. V neděli 28. října ráno stále ležela
souvislá sněhová pokrývka a teplota byla 0°С. Během polojasného dne vystoupila na 3°С a
sníh částečně odtál. V pondělí 29. října ráno stále sem tam sníh ležel a teplota byla 0°С, která
za oblačného dne vystoupila pouze ke 2°С. V úterý 30. října ráno byla opět 0°С a stále se na
střechách a sem tam po i na zemi objevoval sníh. Den byl oblačný s deštěm a 5°С, kdy roztály
poslední zbytky sněhu. Ve středu 31. října ráno byly 3°С. Den byl slunečný s 11°С.
Listopad – do měsíce jsme vstoupili zataženým a deštivým čtvrtkem s ranní teplotou 4°С,
která vystoupila na 7°С. V pátek 2. listopadu bylo polojasno s ranními 7°С a denními 11°С.
Víkend 3. a 4 listopadu byl polojasný až oblačný s pár kapkami deště ráno 9°С, přes den
11°С. Noc na pondělí 5. listopadu propršela a ráno byly 4°С, den byl polojasný s 8°С. Noc na
úterý 6. listopadu opět propršela, ráno bylo 5°С, při polojasném dni 8°С. Noc na středu 7.
listopadu opět propršela, ráno byly 4°С, den byl oblačný s dešťovými přeháňkami, foukal
studený vítr a bylo 8°С. Od čtvrtka 8. do soboty 10. listopadu se ranní teploty pohybovaly
kolem 3°С a při polojasných dnech bylo 8°С. V neděli 11. listopadu sv. Martin na bílém koni
nepřijel. Ráno bylo 5°С a při dni s nízkou oblačností 8°С. V pondělí 12. a úterý 13. listopadu
byla ranní teplota 6°С a při polojasných dnech 10°С. Ve středu 14. listopadu nás vzbudil mráz
-4°С a den byl slunečný s 5°С. Ve čtvrtek 15. listopadu jsme vstali do -3°С a mlhy, která
namrzla na stromech a plotech a vytvořila zimní náladu. Mlha se však udržela po celý den a
bylo 5°С. Od pátku 16. do neděle 18. listopadu nás opět zasáhla inverze s ranní teplotou
kolem 3°С a denní 5°С. V pondělí 19. listopadu ráno byly 3°С, den byl polojasný s 9°С. Od
úterka 20. do pátku 23. listopadu byla opět inverze, inverze a inverze s ranní teplotou 3°С až
5°С a denní 7°С až 9°С. Víkend 24. a 25. listopadu byl slunečný, ráno se 4°С a ve dne s
10°С. V pondělí 26. listopadu ráno byly opět 4°С, při polojasném dni 8°С. V úterý 27.
listopadu jsme vstali do zataženého dne a 5°С, které vystoupily na 8°С. Středa 28. listopadu
byla pravá „listopadová“ s nízkou oblačností, ranními 7°С, které vyšplhaly jen na 8°С.
Čtvrtek 29. listopadu byl deštivý s ranními 6°С. Postupem času se ochladilo na 2°С a 16.30 se
v dešti objevily sněhové vločky. V pátek 30. listopadu ráno byla 0°С a den byl zatažený
s mrholením a 4°С.
Prosinec – víkend 1. a 2. prosince měl ranní mráz -3°С a zatažené dny s 0°С. V pondělí 3.
prosince jsme vstali do „pocukrované“ Uhříněvsi“ a 0°С. Po celý den poletoval sníh, který se
při 2°С neudržel. V úterý 4. prosince ráno byla při 1°С Uhříněves opět „pocukrovaná“. Při
polojasném dnu byly 4°С. Ve středu 5. prosince ráno byla 0°С, přes den poletoval sníh a
teplota dosáhla 4°С. Ve čtvrtek 6. prosince ráno byla opět 0°С, den byl zatažený s několika
sněhovými přeháňkami, studeným větrem a teplota klesla na -2°С. V pátek 7. prosince ráno
bylo -6°С a Uhříněves byla pokryta bělostným popraškem sněhu. Teplota vystoupila na -2°С.
Sobotní ráno 8. prosince bylo velmi mrazivé s -10°С. Den byl slunečný a mrazivý s -6°С.
V neděli 9. prosince ráno bylo -7°С a den byl zatažený s -5°С. Kolem 15.30 začalo sněžit do
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21.30, kdy sněžení ustalo, napadlo 15 cm krásného prašanu. V pondělí 10. prosince ráno byla
0°С, den byl polojasný s 1°С a sněhovými přeháňkami. V noci na úterý 11. prosince napadlo
dalších 5cm sněhu a tak Uhříněves pokrývala 20cm sněhová peřina. Ráno bylo -6°С a přes
den -2°С. Ve středu 12. prosince ráno bylo -8 a den mrazivý s -5°С. Ve čtvrtek 13. prosince
ráno byly -4°С a den polojasný s -2°С. V pátek 14. prosince ráno bylo -6°С. Den byl
polojasný s občasným slabým sněžením a -2°С. V noci na sobotu 15. prosince začalo pršet a
při ranních -3°С zem pokryla ledovka. Déšť padal celé dopoledne a teplota vystoupila na 3°С.
V neděli 16. prosince ráno byly 4°С a při polojasném dni 7°С. V pondělí 17. prosince ráno
byly 2°С, které se za polojasného dne vyšplhaly na 4°С. V úterý 18. prosince ráno byly 3°С,
po celý zatažený den pršelo při 4°С. Středa 19. prosince byla polojasná s ranními 2°С a
denními 4°С. Ve čtvrtek 20. prosince ráno byla 0°С. Den byl zatažený s 1°С. Pátek 21.
prosince byl zatažený s ranním mrazíkem -3°С a den byl zatažený s občasným drobným
sněžením a -1°С. V sobotu 22. prosince ráno byl -1°С a Uhříněves byla „pocukrována“
popraškem sněhu. Přes den několikrát sněžilo, ale byl 1°С a sníh tál. Neděle 23. prosince byla
zatažená ráno s 1°С a sněžením, které přešlo v déšť se sněhem a později v déšť, který při 7°С
padal celý den. Pondělí 24. prosince jsme vstali do polojasného dne a 6°С, které se vyšplhaly
na 13°С a my prožili nejteplejší Štědrý den od roku 1977. V úterý 25. prosince ráno však byl
jen 1°С, který se za polojasného dne vyšplhal na 8°С. Středa 26. prosince byl oblačný a
větrný den s několika dešťovými přeháňkami, ranní teplotou 8°С, která klesla na 7°С.
Podobné počasí bylo i ve čtvrtek 27. prosince. Od pátku 28. do pondělí 31. prosince bylo
polojasné počasí s ranní teplotou kolem 0°С a denní se pohybovaly v rozmezí 3°С až 6°С.
Mnohé překvapilo silvestrovské ráno s náledím. Mnozí řidiči ho podcenili a tak i u nás došlo
k několika malým dopravním nehodám.
ÚPRAVY OBCE, DOPRAVA, SPOJE
Zkušební prodej jízdenek bez přirážky na lince 232
Od 1. dubna byl zaveden v autobusové lince pražské MHD číslo 232 spojující Nádraží
Uhříněves s metrem „C“ Háje prodej jízdenek u řidiče bez přirážky. Jízdenka na 30 minut za
24,- Kč, na 90 minut za 32,- Kč a celodenní za 90,- Kč.
Chodník na Novém náměstí
Na základě mnoha podnětů místních občanů od 16. do 20. dubna pracovníci odboru
hospodářské správy vybudovali 100 metrů nového štěrkového chodníku spojující ulicí
Semanského s ulicí Ke kříži. Komunikace ulehčí chůzi občanům v této části Nového náměstí.
Cyklotrasa MČ Praha 22 Netluky – Uhříněves - Křeslice
V měsících dubnu až říjnu proběhla v oboře 1. etapa realizace cyklotrasy MČ Praha 22
Netluky – Uhříněves – Křeslice. Platba byla z dotace Magistrátu hlavního města Prahy v
celkové výši 8.043 000,- Kč včetně DPH a byla obnovena i naučná stezka. Byly znovu
osazeny informační tabule na jednotlivých zastávkách a od školy U obory podél nové
zástavby, židovského hřbitova až k fotbalovému hřišti byla vybudována nová zpevněná cesta
umožňující v případě potřeby bezproblémový vjezd motorových vozidel.
Pickup pořízen
V měsíci květnu byl za 70.000,- Kč ÚMČ pořízen vůz Pickup. Vůz byl zakoupen pro odbor
hospodářské správy za účelem udržování čistoty městské části. Bude se tak moci snáze svážet
odpad, který by jinak hyzdil uhříněveská zákoutí.
Havárie autobusu MHD
Ve čtvrtek 19. května kolem 10. hodiny došlo při vyjíždění autobusu MHD ze zastávky
Picassova na třídě Přátelství k nehodě. Mřížka kryjící odvodňující kanálky, praskla, vzpříčila
se a prorazila autobusu palivovou nádrž. Řidič si kolize nevšiml a následkem toho v úseku
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Picassova až po kruhový objezd u tiskárny na vozovku vyteklo několik desítek litrů nafty.
Úsek ulice mezi ulicí Picassova a Lidického byl uzavřen. Policie odkláněla dopravu ulicí
Lidického, U starého nádraží a Dopravní. Na 4 hodiny nastal po celé Uhříněvsi opravdový
dopravní kolaps.
Omezení dopravy v Hájku
Z důvodu stavebních prací při umístění inženýrských sítí bylo povoleno zvláštní užívání
komunikace ulice Pod Markétou v Hájku. Z toho důvodu byla od středy 6. června do
pondělka 11. června tato ulice úplně uzavřena. Objízdná trasa byla ulicemi K Uhříněvsi,
K Netlukám a Pod Jankovem. Zhotovitelem prací byla firma DePa, s.r.o. z Koloděj.
Úplná uzavírka ulice Rozdělené
Od pondělí 16. července do pátku 14. září proběhla rekonstrukce dešťové kanalizace a
následná oprava komunikace a výstavba chodníků v Rozdělené ulici. Proto byl znemožněn
vjezd do ulice. Po celou dobu prací však byl zajištěn přístup ke všem nemovitostem stojícím
v této ulici. Investorem akce byla Technická správa komunikací hl.m. Prahy a zhotovitelem
COLAS CZ, a.s., Praha 9.
Oprava střechy na domě č.p. 78 – bývalá Spořitelna
Od poloviny července byla provedena kompletní rekonstrukce střešního pláště na budově
bývalé spořitelny na třídě Přátelství č.p. 78. Stavební práce na opravě střechy byly provedeny
firmou PICO STRA, s.r.o. Praha a celkové náklady na opravu činily 1 139 706,- Kč včetně
DPH.
Nájemné v obecních bytech
RMČ schválila na svém 41. zasedání 21. července tyto ceny nájmu v obecních bytech:
Strandardní nájemní byt
89,- Kč/m2/měsíc
Sociální dům č.p. 1280/76c
40,- Kč/m2/měsíc (1. – 3. rok nájmu)
75,- Kč/m2/měsíc (4. – 5. rok nájmu)
89,- Kč/m2/měsíc (od 6. roku nájmu)
DPS I. – Nové náměstí
70,- Kč/m2/měsíc (4. – 5. rok nájmu)
DPS II- Nové náměstí u muzea
55,- Kč/m2/měsíc (4. – 5. rok nájmu)
Výstavba tréninkového centra mládeže TJ Uhříněves a Consulting Union Bohemians
Začátkem roku 2012 byla zahájena výstavba nového sportovního zázemí oddílu fotbalu, které
nahradilo již zcela nevyhovující prostory. Na finanční pokrytí této akce byla použita dotace z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vzhledem k velmi krátkému
termínu možnosti čerpání této dotace, bylo rozhodnuto o výstavbě pomocí modulového
systému. Díky této variantě se podařilo během čtyř měsíců odstranit starou stavbu a
zkolaudovat první část plánovaného projektu. V návaznosti na výstavbu nového zázemí se
podařilo i částečně zrekonstruovat kabiny volejbalového oddílu, zahájit ve spolupráci s CU
Bohemians, o.s., která se stala významným sponzorem celé akce, výstavbu nového hřiště s
travnatým povrchem a vybudovat zavlažovací systém na stávající i nové hřiště. Ve středu 19.
září 2012 proběhlo slavnostní zahájení provozu tréninkového centra, které bude sloužit jak
našim členům, tak i mládežnickým družstvům CU Bohemians. Díky výrazné pomoci
Magistrátu hl.m.Prahy a MČ části Praha 22, se tak během krátké doby podařilo dokončit
hlavní část plánovaného projektu. Slavnostního aktu otevření se zúčastnily fotbalové legendy
Antonín Panenka a Karol Dobiáš. Celý areál byl posvěcen uhříněveským římskokatolickým
duchovním P. Jaroslawem Andrzejem Batógem, SVD.
Veřejná nabíjecí stanice pro elektrovozidla tzv. E-point
Koncem července se MČ Praha 22 zapojila do projektu e-mobility a díky výrazné spolupráci
s Pražskou energetikou a.s. jako první MČ na území hl. m. Prahy, umožnila zbudování
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dobíjecí stanice pro elektro-vozidla (elektromobily, elekteroskůtry, elektrokola apod.) Tato
stanice je umístěna na Novém náměstí u radnice a v její bezprostřední blízkosti se nachází
vyhrazené stání pro elektro-vozidla, které díky rozhodnutí RMČ mají zajištěno parkování na
veřejných placených parkovištích v naší MČ zdarma. Slavnostní zahájení provozu dobíjecí
stanice proběhlo v pondělí 1. října za účasti představitelů MČ a PRE. Finanční zajištění celé
akce nesla na svých bedrech právě Pražská energetika a.s.
Přípojka energií pro farmářské trhy a ostatní společenské akce na Novém náměstí
Od čtvrtka 23. do úterý 28. srpna byla na základě usnesení RMČ ze dne 25. července na
Novém náměstí zbudována podzemní přípojka elektrické energie pro možnost připojení
stánků farmářských trhů a ostatních akcí pořádaných na tomto prostranství. Práci provedla
firma KORMAK s.r.o. a vyžádala si náklady 228.640,- Kč. Poprvé byla přípojka využita ve
středu 5. září.
Oprava povrchu ulice Rozdělené
V měsíci září až listopadu byla provedena 1. etapa revitalizace povrchu v oblasti ulic
Rozdělená a V kuťatech. V etapě se opravila dešťová kanalizace a přeložily kabely v ulici
Rozdělené. Nakonec byl udělán nový povrch a komunikace byla od soboty 8. prosince
napojena na kruhový objezd v ulici Přátelství. Realizaci prováděla Technická správa
komunikací, která hradila i náklady cca 16 mil. Kč. Prvořadým účelem uvedených oprav bylo
zajištění bezpečnosti chodců v ulici V Kuťatech, kterou při současném stavebně technickém
stavu v úseku mezi ulicemi Přátelství a Rozdělená nelze jiným způsobem zajistit. Uvedená
komunikace nemá potřebnou šířku pro obousměrný provoz, prostor mezi přilehlými
rodinnými domy a vozovkou se ani při dobré vůli nedá nazvat chodníkem, který by
umožňoval bezpečný pohyb chodců a stav vozovky byl také naprosto nevyhovující. Tento
neuspokojivý stav vedl k mnoha kolizním situacím, kdy došlo k přímému ohrožení
procházejících chodců projíždějícími vozidly a také ke kolizím mezi protijedoucími vozidly
včetně autobusů MHD. Všechny tyto okolnosti byly příčinou oprávněných stížností obyvatel
a to nejen těch, kteří bydlí přímo v uvedeném úseku. Ulice Rozdělená se stala jednosměrnou
ve směru od okružní křižovatky směrem na Kolovraty a ulice V Kuťatech ve směru od
Kolovrat (od křižovatky s ul. Rozdělená) k ulici Přátelství. Naše městská část již od počátku
prosazovala plynulejší opačné řešení, ale na základě technické zprávy zpracované Ústavem
dopravního inženýrství hl. m. Prahy bylo zjištěno, že vzhledem k umístění okružní křižovatky
není možné dodržet normové požadavky pro poloměry napojení na okružní křižovatku a to
zejména při odbočení vpravo ve směru na Říčany. Z tohoto důvodu je realizována tato jediná
možná varianta. Dlouholeté nemalé úsilí vedení městské části o změnu nepříznivé situace
v této lokalitě provázely mnohé rozporuplné petiční akce obyvatel z jedné či druhé ulice, které
racionální rekonstrukci jen zdržovaly.
Změna ve vedení linek MHD
Od soboty 1. září byly provedeny změny ve většině linek jedoucích přes Uhříněves.
K tomuto datu se občané mohli svézt celkem 11 linkami pražské MHD (linky začínající 2) a
linkami regionální autobusové dopravy (linky začínajícíc 3) na trasách s orientační jízdní
dobou (proměnná podle hustoty silničního provozu) z konečné na konečnou:
232 Milíčov - Nádraží Uhříněves - ( 12 zastávek; 23 minuty)
265 Nádraží Uhříněves - Kolovraty - (13 zastávek; 19 minut)
266 Depo Hostivař metro „A - Královice (18 zastávek; 28 minut)
267 Háje metro „C - Nedvězí - (21 zastávka; 30 minut)
269 Nádraží Uhříněves - Obchodní centrum Čakovice - (43 zastávky; 63 minuty)
325 Nádraží Uhříněves - Čestlice-KIKA - (11 zastávek; 19 minut)
364 Depo Hostivař metro „A“ - Doubek - (26 zastávek; 43 minut)
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366 Depo Hostivař metro „A“ - Březí-Podskalí - (20 zastávek; 37 minut)
381 Háje metro „C“ - Kutná Hora autobusová stanice - (44 zastávky; 97 minut)
382 Háje metro „C“ - Sázava autobusová stanice - (39 zastávek; 77 minut)
383 Háje metro „C“ - Chocerady - (35 zastávek; 66 minut)
Kromě těchto 11 linek fungovala ještě jedna školní linka, která ráno svážela děti ze
sousedních městských částí do uhříněveských škol.
Havárie kanalizace v ulici K Dálnici
Na přelomu srpna a září došlo k havárii dešťové kanalizace v ulici K dálnici před domem
č.p. 544/83. Práce na jejím odstranění provedla firma DEPA s.r.o., z Prahy 9 - Koloděj za
cenu 262 412,40 Kč včetně DPH.
Vlhkost zdiva u domu v Semanského ulici
U domu č.p. 77 v Semanského ulici, který je v majetku městské části vlhla zeď a hrozilo její
zhroucení do chodníku a tím potencionální hrozba pro chodce. Proto bylo rozhodnuto o
opravě metodou chemické tlakové injektáže. Práci v měsíci září provedla firma Jiří Kučera
z Kostelce nad Černými Lesy za částku 488 327,- Kč včetně DPH.
Oprava dětského hřiště v Pitkovicích
V průběhu měsíce září bylo opraveno dětské hřišti na návsi v Pitkovicích. Práci provedla
firma HAGS s.r.o., Praha 1 za cenu 461 847,60 Kč včetně DPH.
Nápis na pomníku padlých obnoven
V týdnu od 22. do 27. října se po dlouhých 22 letech opět zaskvěl, byť v jiném znění, nápis
na uhříněveském pomníku padlým v I. a II. světové válce na Husově náměstí. Ten původní
nechal radní pro kulturu v roce 1990 obrousit, neboť z mnoha slov vadilo jediné–socialismus.
Nyní se na levé části pomníku skví nápis: 1914 – 1918 V I. SVĚTOVÉ VÁLCE PADLO 58
OBČANŮ NAŠEHO MĚSTA a na pravé části: 1939 – 1945 VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
ZAHYNULO 18 OBČANŮ NAŠEHO MĚSTA. Práci za 9.215,- Kč včetně DPH provedl
kameník a sochař firmy Alois Jordán z nedalekých Svojetic pan Jiří Antonín Kubík trvale
žijící v nedalekých Klánovicích. Kronikář pro zajímavost uvádí, že pan Kubík ryl písmo na
pomník hrobky exprezidenta Václava Havla na Vinohradském hřbitově v Praze.
ZDRAVOTNICTVÍ
Nová zubní ordinace
Od pondělí 2. dubna fungují v DPS II. na Novém náměstí 1440/2a dvě nové zubní ordinace.
Ty zde otevřela MUDr. Ludmila Žižková, která je majitelkou zubního centra ZIDENTA,
s.r.o. v nedalekých Kolovratech a zubní ordinace v nedalekých Dolních Měcholupech. Spolu
s MUDr. Žižkovou zde ordinuje MUDr. Anna Janoušková. Provoz ordinace je Po, Út a Čt
7.30 – 12,00 a 12,30 – 15,00; St 7.30 – 12,00 a 13,00 – 17,00.
Otevřena prodejna zdravotnických potřeb
Od pondělí 1. října je v ulici Přátelství otevřena prodejna zdravotních potřeb. Obchod
provozuje naproti Lidovému domu paní Ivana Maturová a obohatila sortiment uhříněveských
obchodů o velice potřebné zboží, které potřebují především občané z řad seniorů.
Uhříněveská záchranka obdržela vánoční dárek
Na sklonku roku, jako vánoční dárek našim záchranářům, byly na zdejším výjezdovém
stanovišti zdravotnické záchranné služby uvedeny do provozu dva nové sanitní vozy
Mercedes. Tyto vozy splňují nejnáročnější předpoklady pro výkon přednemocniční
neodkladné péče odpovídající podmínkám 21. století.
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ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola U Nadýmače
Mateřská škola má devět pavilonů. Ke dni 31. prosince 2012 školku navštěvovalo celkem
308 dětí – 150 děvčat a 158 chlapců. To znovu potvrzuje fakt, že v Uhříněvsi se dlouhodobě
rodí více chlapců než děvčat. Ke stejnému dni působily na škole tyto paní učitelky: Ředitelka
- Alena Vojtěchovská, 1. třída Sluníčka – Zuzana Ištvánková a Marcela Vokounová, 2. třída
Kytičky – Monika Havrlíková a Blanka Kosinová, 3. třída Motýlci – Jana Cicvárková a
Dana Vokounová, 4. třída Berušky – Martina Houdková a Bohumila Nováková (zároveň
zástupkyně ředitelky), 5. třída Veverky – Hana Blísová a Jiřina Rathouská, 6. třída Koťata –
Miroslava Korandová a Renáta Šmídlová, 7. třída Rybičky – Lenka Kneiflová a Ranáta
Pecáková, 8. třída Žabky Jiřina Kotková a Pavlína Syslová, 9. třída Králíčci (dislokované
pracoviště Královice) – Jitka Müllerová a Lucie Nováková, 10. třída Včelky – Eva
Blahynková DiS a Jana Hendrychová a 11. třída Ptáčkové – Šárka Mothejzíková a Lenka
Štecherová. Provozní pracovníci: Ivana Jakubcová (školnice), uklízečky Zuzana Bednářová
(2. a 4. třída), Věra Gančevová (5. a 6. třída), Michaela Jirsová (1. a 3. třída), Jana Kasalová
(5. a 6. třída), Monika Kůrková (7. a 8. třída), Romana Poslušná (10. a 11. třída), Radka
Vokrouhlíková (10. a 11. třída), Vendula Vepřeková (2. a 4. třída) a Miroslava Zálabská (2.
a 4. třída), výdej stravy Jana Čadková, Eva Kobylková Jaroslava Moravcová a Kateřina
Rohlíková. Pro dislokované pracoviště uklízečka Helena Miškovská a výdej stravy Hana
Preislerová.
V květnu se třídy účastnily Mezinárodní dětské výstavy Lidice 2012 – Čestné ocenění získala
4. třída Berušky.
Základní škola nám. Bří Jandusů
Ke dni 31. prosince 2012 byl ředitelem školy Mgr. Jiří Měchura (vyučuje matematiku) a
zástupkyní ředitele školy byla Mgr. Jana Petrovičová (vyučuje český jazyk). Při zápisu do
školy na školní rok 2012/2013 ve dnech 18. a 19. ledna bylo zapsáno celkem 96 dětí.
Na škole vyučovali na 1. stupni: Iva Teslíková (1.A), Mgr. Vlasta Zdobinská (1.B), Tereza
Voříšková (1.C), Mgr. Monika Čermáková (2.A), Hana Bejčková (2.B), PaedDr. Marie
Glaserová (2.C), Irena Nikodýmová (3.A), Mgr. Miroslava Hronková (3.B), Mgr. Petra
Tamelová (3.C), Mgr. Ilona Karafiátová (4.A), Mgr. Ilona Voříšková (4.B), Šimona
Fiřtová (5.A), Mgr. Hana Fišerová (5.B) a Mgr. Alena Lampová (5.C). Působily tu i dvě
asistentky pedagoga Daniela Pavlová (4.B pro autistického žáka) a Dana Vondrková (4.A
pro autistického žáka). Na druhém stupni vyučovali: Mgr. Soňa Davisová (angličtina), Mgr.
Veronika Hochmanová (hudební výchova), Mgr. Bohuslav Hůlka (informatika,
matematika), Mgr. Jakub Kapr třídní 7.A (chemie, přírodopis, informatika), Mgr. Jana
Křivánková třídní 7.B (angličtina, výtvarná výchova), Mgr. Hana Martinová (český jazyk),
Mgr. Tomáš Michal (tělocvik, pracovní výchova, informatika), Mgr. Marcela Pecková třídní
8.A (fyzika, matematika. výchovná poradkyně), Mgr. Martina Pokorná třídní 8.B. (tělocvik,
matematika, informatika), Mgr. Jitka Rothová třídní 9.A (český jazyk, dějepis, rodinná
výchova, výchovná poradkyně), Mgr. Marek Ruda třídní 6.B (němčina, dějepis, informatika)
Ing. Iva Smrčková třídní 9.B (matematika, informatika, preventista sociálně patologických
jevů-drogy, šikana), Mgr. Kateřina Sovová (angličtina), Petra Svobodová (občanská výchova,
pracovní výchova, výtvarná výchova, angličtina), Mgr. Jana Šebková (přírodopis, angličtina),
Mgr. Marie Vacková třídní 6.A (český jazyk, občanská výchova), Mgr. Jana Zelenková
(zeměpis, angličtina). Sbormistryní DPS Jiskřička byla do 30.6.2012 Mgr. Dana Škardová,
od 1.7. ji vystřídala Bc. Anna Mundilová. Chod školní družiny zajišťovaly vedoucí
vychovatelka Kamila Tomešová, dále vychovatelky Daniela Pavlová, Vladimíra Poupětová,
Mgr. Martina Sišková a Marie Teslíková. Žáci a žákyně školy zaznamenali v roce 2012
mnohé úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pokud se týká vědomostních
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soutěží, uvádím tato umístění: Chemická olympiáda (krajské kolo) – Michal Straka z 5A –
3. místo Ke dni 31. prosince 2012 školu navštěvovalo celkem 551 dětí, a to 276 dívek a 235
chlapců. Na první stupeň chodilo 319 dětí (166 dívek a 153 chlapců) a na druhý stupeň 192
dětí (82 chlapců a 110 dívek).
Základní škola U obory (dříve Vachkova)
Ke dni 31. prosince 2012 byla ředitelkou školy Mgr. Ivana Vodičková (vyučuje zeměpis a
němčinu) a zástupcem ředitelky školy byl Mgr. Antonín Klecanda (informatika, výchova k
občanství). Při zápisu do školy na školní rok 2012/2013 ve dnech 19. a 20. ledna bylo
zapsáno celkem 24 dětí. Na škole vyučovali na 1. stupni: Iveta Divišová (1.A), Mgr. Blanka
Pelíšková (1.B), Mgr. Anna Valečková (2.A), Mgr. Jarmila Myslivečková (2.B), Mgr.
Jaroslava Hofmanová (3.A), Ivana Petrová (3.B), Mgr. Andrea Klemencová (4.A), Mgr.
Drahomíra Wetterová (4.B) a Zina Nekvapilová (5.tř.). Na druhém stupni vyučovali: Daniela
Baumruková (tělocvik, sportovní hry), Mgr. Martina Dominiková třídní 7.B (český jazyk),
Bc. Martin Draganovský (tělocvik), Mgr. Hana Houšková třídní 8.B (přírodopis, tělocvik,
biologická praktika), Mgr. Jana Kolátorová třídní 8.A (angličtina), Mgr. Zdeňka
Kratochvílová (matematika), Mgr. Marie Maroušková třídní 7.A (matematika) Marina
Moldavčuková (angličtina), Mgr. Pavel Schrötter třídní 9.B (dějepis, hudební výchova,
výchova k občanství), Bc. Ilona Skopcová (angličtina), Mgr. Eva Vaňkátová třídní 9.A
(čeština, výchova ke zdraví, výchova k občanství, člověk a svět práce, preventista sociálně
patologických jevů-drogy, šikana), Ing. Lenka Zámostná Ph.D. třídní 6.B (matematika,
chemie), ak. mal. Margita Žáčková (výtvarná výchova). Chod školní družiny zajišťovaly
vedoucí vychovatelka Iva Francová, dále vychovatelky Jana Karešová, Jaroslava Tuchová,
Martina Turková, a Libuše Voříšková. Žáci a žákyně školy zaznamenali v roce 2012 mnohé
úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. U vědomostních soutěží, uvádím tato
umístění: Olympiáda z informatiky (republikové kolo) – družstvo z 9. třídy (Jaroslav Línek,
Tereza Novotná a Karolína Miklošová) – 12. místo. Ke dni 31. prosince 2012 školu
navštěvovaly celkem 343 děti, a to 156 dívek a 187 chlapců. Na první stupeň chodilo 181 dítě
(91 dívek a 90 chlapců) a na druhý stupeň 163 děti (65 dívek a 97 chlapců).
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LYRA s.r.o.
Po celý rok působila v bývalé mateřské školce V bytovkách 803 pod vedením Mgr. Ivany
Šormové. Škola je dceřinou společností školy ProArteViva z Prahy 4 a vyučovala své žáky
v oborech tanečním, výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním (klavír, kytara, dechové
nástroje a zpěv). Škola se aktivně účastnila kulturního života městské části, když její žáci
vystupovali na kulturních akcích pořádaných školou, městskou částí a při vernisážích
příležitostných výstav v Uhříněveském muzeu. Jednou s učitelek zpěvu byla též uhříněveská
občanka, dlouholetá sólistka opery Národního divadla v Praze paní Naďa Šormová.
Úprava cen ve školní jídelně
Od středy 1. února bylo vedení školní jídelny nuceno po čtyřech letech v důsledku zvýšení
sazeb DPH z 10 na 14% u stravování a růstu cen energií upravit takto stravné:
Kategoire
Věk
Polodenní strava (Kč) Celodenní strava (Kč)
I.
25,50
34,00
3 – 6 let (MŠ)
II.
26,50
35,00
7 let (MŠ)
II.
x
x
7 – 10 let
III.
x
x
11 – 15 let
IV.
x
x
15 – 19 let
IV.
x
x
15 – 19 let
V.
x
x
děti
VI.
x
x
dospělí

Oběd (Kč)
x
x
24,00
25,50
27,00
27,00
50,00
75,00 menu
53,00 hl.jídlo
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Havárie ve školní jídelně
V noci ze čtvrtku 9. na pátek 10. února v důsledku dlouhotrvajících silných mrazů prasklo
vodovodní potrubí vedené pod střechou školní jídelny. Voda vytopila kuchyň a přilehlé
sklady a šatny. Škody byly značné. Byly poškozeny stropní podhledy a potraviny. Celková
škoda se vyšplhala na 1.000 000,- Kč. Provoz jídelny byl přerušen od pátku 10. února do
pondělí 20. února. Štěstím v neštěstí byl fakt, že od 13. do 19. února byly jarní prázdniny a
tak se omezení provozu dětí výrazně nedotklo. Pro mateřskou školu se provizorně vařilo
v prostorách veřejné jídelny v DPS II. na Novém náměstí a v kuchyni ve školce. Pro seniory,
kterým jsou pečovatelskou službou dováženy obědy, byl zajištěn jejich dovoz z DPS
v Petrovicích.
Havárie kanalizace v družině ZŠ Jandusů
V měsíci dubnu musela být opravena havárie kanalizace ve školní družině ZŠ nám. bří
Janusů na bývalé „Matulce“. Jelikož bez této důležité sítě nemohl objekt fungovat, k opravě
muselo být přikročeno okamžitě. Náklady činily 35.000,- Kč včetně DPH.
Přestavba ve školní jídelně
V průběhu letošních letních prázdnin došlo v prostorách školní jídelny k již dlouhodobě
potřebnému rozšíření. Polabská stavební CZ s.r.o. zde nákladem 8 549 887,-. Kč včetně
DPH vybudovala nejen nové výdejní místo obědu v dosud nevyužívaném prvním patře, ale
prakticky celou jednu novou jídelnu se vším co k ní patří, vč. nové vzduchotechniky.
Kolaudace 1. etapy této stavby proběhla ve čtvrtek 6. září a od pondělí 10. září prostor s 88
místy k sezení slouží žákům 2., 3. a 4. třídy ZŠ Janusů, kteří zde mají větší klid na vyzvednutí
a konzumaci oběda. V příštím roce je plánována 2. etapa, kdy ze zmíněných nákladů budou
zprovozněna další technická zařízení jídelny tak, aby celé dílo bylo kompletní. Tuto přestavbu
si vyžádal dlouhotrvající přeplněný provoz (počet strávníků až 1000 žáků) a bylo o něm
rozhodnuto pro zajištění větší plynulosti a komfortu dětí při čekání na obědy.
Den otevřených dveří ve školní jídelně
Pod názvem „Spojení zdravého stravování a pohybu“ se konal ve středu 3. října od 15.30 do
18:00 hodin za velkého zájmu občanů. Ti si mohli prohlédnout zázemí, i nově vybudované
výdejní místo v patře jídelny. Součástí akce byla ochutnávka jídel a nápojů zdravé výživy,
nabídka receptů, příprava pokrmů přímo před zraky návštěvníků, výklad zaměstnanců a
sportovní soutěže pro děti o drobné odměny. Hosty byli Bionebio, Biozahrada Tábor, Český
grunt, Dědek kořenář a Tempovit nápojů.
JAK ŠEL ŽIVOT
Z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011
V březnu 2011 na území celé České republiky proběhlo „Sčítání lidu, domů a bytů“. Na jaře
2012 Český statistický úřad vydal brožuru s konečnými výsledky sčítání lidu, domů a bytů.
Sčítání, které proběhlo na jaře roku 2011, zjistilo v naší městské části Praha 22 pro její
jednotlivá katastrální územní tyto údaje k rozhodnému okamžiku, kterým byla půlnoc z 24. na
25. března 2011:
Praha
Praha 22
%
k 26.3.2011

k 1.3.2001

Obyvatel

Muži

Ženy

Trvalý
pobyt

1 272 690
13 079
1,03
1 169 106
7 238
0,62

618 476
6 461
1,04
554 382
3 518
0,63

654 214
6 618
1,01
614 274
3 720
0,61

1 130 963
13 123
1,07
1 144 483
7 167
0,62

Dlouhodobý
pobyt
141 727
956
0,67
24 623
71
0,29

Narození
v obci
trv.bydl.
665 252
7 073
1,06
722 986
4 076
0,56

Z celku
cizinci
178 177
1 392
0,78
34 728
127
0,37
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Nárůst Praha
103 584
64 094
39 940
13 520
117 104
-57 754 143 449
%
8,86
11,56
6,50
1,18
475,59
-7,99
413,06
Nárůst Praha 22
5 841
2 943
2 898
5 956
885
2 997
1 265
%
80,70
83,66
77,90
83,10
1 245,48
73,53
996,06
Katastrální
Počet
Muži Ženy Lidé Lidé Lidé
Ek.
Zaměst. Domy Byty
území
obyvatel
0 –14 15 –
nad aktivní
let
64 let 65 let
8711 4347 4364 1583 6200
928
4492
4256
1466 3879
Uhříněves
545
264
281
77
403
65
303
283
184 213
Benice
3241 1551 1690
764 2123
354
1591
1493
804 1244
Kolovraty
299
152
147
47
193
59
145
136
91 112
Královice
283
147
136
39
207
37
151
143
81 107
Nedvězí
SO
13079 6461 6618 2510 9126 1443
6682
6311
2626 5555
Praha 22

Medaile pro AT studio DOMINO
V neděli 15. ledna se tanečnice uhříněveské pobočky AT studia Domino, pravidelně trénující
pod vedením paní Ivy Bičišťové v uhříněveské sokolovně, zúčastnily soutěže „Prague dance
show“ – extraligového kola celorepublikového tanečního klání. Domů přivezly 7 medailí,
z toho 1 zlatou, kterou vybojovaly nejmenší tanečnice ve věku do 8 let s choreografií „GOOD
LUCK“.
Halové mistrovství dorostenců v tenise
Ve dnech 25. až 28. února se ve Valašském Meziříčí konalo mistrovství České republiky
dorostenců v tenise. Do Uhříněvsi přivezl Filip Šebesta dvě medaile, a to zlato za čtyřhru a
stříbro za dvouhru. Filip se tak stal mistrem republiky ve čtyřhře a vicemistrem ve dvouhře.
Nejmladší občánci na radnici
V úterý 28. února ve 14 hodin přivítal starosta Milan Coller jedny z nejmladších občánků
naší městské části. Letos se to tak přihodilo, že „ urputný boj“ o titul posledního a prvního
občánka roku získaly dvě dívky. Spolu se svými rodiči na radnici zavítala Eliška Počtová,
která se narodila 31. prosince 2011 a stala se tak posledním miminkem roku. Jen o 2 dny
mladší je Ludmila Vaňková, narozená 2. ledna 2012. Blahopřání rodičům, předání květin,
finanční částky ve výši roku narození a podpisy do pamětní knihy obě miminka spokojeně
pozorovala. Přijetí zakončilo společné foto s panem starostou.
Kamenná svatba manželů Smolíkových
Ve čtvrtek 15. března si v obřadní síni Legionářského domu připomněli 65 let od chvíle
sňatku tedy kamennou svatbu manželé Věra rozená Sadílková a Josef Smolíkovi z Uhříněvsi.
Pogratulovat jim přišli dvě dcery, syn, vnučka, 5 vnuků, 4 pravnučky a pravnuk. Manželé jsou
mnohým uhříněveským známi, neboť byli dlouholetými správci kina v bývalé nové
sokolovně.
Zlatá svatba manželů Liškových
V pátek 20. dubna ve 13 hodin si v obřadní síni Legionářského domu připomněli 50 let od
chvíle sňatku tedy svou zlatou svatbu manželé Jana rozená Zikmundová a Miroslav Liškovi
z Uhříněvsi. Pogratulovat jim přišli syn a dcera s rodinami.
Vítání občánků
V úterý 24. dubna a ve čtvrtek 26. dubna vždy ve 14 hodin se v obřadní síni Legionářského
domu konalo první letošní vítání nových občánků naší městské části. Starosta Milan Coller tu
přivítal celkem 42 děvčátek a 32 chlapečků. Z toho byla jedna dvojčata, bratříček a sestřička.
Při druhém vítání v úterý 2. října a ve čtvrtek 4. října od 14,30 hodin se z pracovních
důvodů musel pan starosta nechat zastoupit radní Ing. Eliškou Machačovou, CSc., která
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přivítala 42 děvčátek a 30 chlapečků. Z toho byla čtvera dvojčata - 1x párek a 3x děvčata.
S hezkými básničkami a písničkami přišly své kamarády přivítat děti z mateřské školy. Každé
miminko obdrželo od vystupujících dětí z mateřské školy malou hračku a každá maminka od
pana starosty krásnou růži. Letos byl poměr 84 děvčátek ku 62 chlapečkům, tedy o 22
děvčátek více než chlapečků. Celkem má tedy naše městská část za rok 2012 146 nových
občánků.
Změna ve vedení Výzkumného ústavu živočišné výroby
Od 1. června došlo ke změně v čele významné vědecké instituce působící v Uhříněvsi. V čele
VÚŽV v.v.i. vystřídal prof. Ing. Věru Skřivanovou, CSc. nový ředitel doc. Ing. Petr
Homolka, CSc. Ph.D.
Krádež květinové výzdoby před radnicí
V pondělí 4. června ve 21.48 hodin zaznamenala kamera umístěná na budově radnice mladší
světlovlasou ženu oblečených do džínových kalhot a růžové mikiny, která odcizila z čerstvě
osazených věží, truhlíků a rabat několik kusů tařiček, muškátů a voskovek. Tím způsobila
škodu v hodnotě 400,- Kč. Radnice apelovala na občany, aby v případě zaznamenání
podezřelého chování v prostoru před radnicí neprodleně volali linku 156 – městskou policii.
Bohužel se však pachatelku nepodařilo vypátrat.
Zlatá svatba manželů Duškových
V sobotu 16. června si v obřadní síni Legionářského domu připomněli 50 let od chvíle
sňatku, tedy svou zlatou svatbu, manželé Růžena rozená Pospíšilová a Jaroslav Duškovi
z Uhříněvsi. Pan Dušek byl po roce 1989 dlouholetým radním zodpovědným za oblast financí.
Pogratulovat jim přišli dva synové s rodinami.
Smrt Ing. Josefa Šulce
V pondělí 10. července zemřel po krátké nemoci pan Ing. Josef Šulc (*1936). Zesnulý byl
zdejším rodákem, dlouholetým členem a funkcionářem Tělovýchovné jednoty Uhříněves, kde
zastával funkci předsedy volejbalového oddílu.
Na hřbitově dopaden zloděj
V pátek 13. července ve 12:03 hodin byli strážníci městské policie přivoláni na uhříněveský
hřbitov, kde se u stromu nacházely věci odcizené z hrobů. Zde strážníci zajistili muže, který
tu běhal s urnou v ruce. Strážníkům sdělil, že je oznamovatelem přestupku a vykonává tu
brigádu. Strážníkům též ukázal místo, kde se nacházely pohozené lucerny a urny z hrobů. Po
příchodu správce hřbitova se však vyjasnilo, že muž tu nemá co pohledávat. Pod tíhou
okolností se mladík přiznal ke krádeži. Není rovněž vyloučeno, že mu na kontě přibude další
trestný čin, a to hanobení lidských ostatků.
P. Jaroslav Vyterna jubilující
V neděli 22. července oslavil životní jubileum 85 let P. Jaroslav Vyterna, uhříněveský rodák,
dlouholetý probošt mělnický a v letech 2003-2012 výpomocný duchovní v Uhříněvsi.
K tomuto významnému jubileu Otci Jaroslavu Vyternovi blahopřál i Svatý otec Benedikt
XVI., který jubilantovi z Vatikánu zaslal krásně výtvarně řešené Apoštolské Požehnání
datované 18. července 2012.
Přeložení evangelického faráře
V pátek 31. srpna po 10 letech působení v uhříněveské farnosti Českobratrské církve
evangelické, která zahrnuje i nedaleké Říčany, ukončil svou pastorační činnost farář Mgr.
Vladimír Pír (*1975). Rodák z Ostravy v uhříněveské farnosti působil od 15. října 2002. Nyní
odešel působit zpět do místa svého rodiště na Severní Moravu. Od 1. září zůstalo místo faráře
neobsazeno. Farnost do 31. ledna 2013 spravuje administrátor farář Michal Šourek. Od 1.
února 2013 by měl být instalován nový farář.
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Náhlá vážná nemoc zakladatelky OS DOLLY
Již několik let úspěšně funguje v naší městské části Občanské sdružení Dolly. Své sídlo má
v prodejně bývalého TEPu na ulici Přátelství. Poskytuje sociální služby našim občanům,
nabízí různé kurzy a dětské tábory. Sdružení založila paní Ladislava Dolínková rozená
Kvasničková (*2. února 1947). Z plného zdraví a neutuchající práce ji však v neděli 2. září
kolem 19.30 hodin postihl záchvat mozkové mrtvice. Po nutné vážné operaci ležela v komatu
v nemocnici Na Homolce, později v Kateřinské ulici v Praze. Lékaři rodině sdělili, že naděje
na plnohodnotný život je pouhých 10%. Ač statečně bojovala, bohužel se plně naplnilo
přísloví: “Kdo čím zachází, tím také schází.“ Po celý svůj život bylo její prací pomáhat
potřebným a nakonec si její zdravotní stav vyžádal, aby byla odkázána na pomoc druhých.
Vedení sdružení převzala paní Romana Hájková.
Odchod uhříněveského regenschoriho
V pondělí 1. října ukončil svou službu regenschoriho v uhříněveském římskokatolickém
kostele Všech svatých uhříněveský občan pan Martin Šmíd, který se stal varhaníkem v kostele
Panny Marie Sněžné v Praze. Tím byla ukončena i činnost místního chrámového sboru, který
vystupoval již jen při velkých církevních svátcích. Uhříněveské varhany nyní rozeznívá ve
všední den paní Kamila Janštová z Kolovrat. Při svatbách a pohřbech hraje její manžel Mgr.
Jakub Janšta. V neděli a o velkých svárcích hraje uhříněveský občan profesionální varhaník
z kostela sv. Salvátora v Praze Mgr. Roman Hugo, který zde může hrát proto, že v pražském
kostele je hlavní bohoslužba až v odpoledních hodinách.
Zemřel Ing. Jiří Kosař
V sobotu 20. října došlo u nás k události jako vystřižené z románu červené knihovny. Od 12
hodin se v kostele Všech svatých konala svatba Pavla Kosaře a Michaely Ulrichové. Ženich
byl vnukem Ing. Jiřího Kosaře (*1928), který byl dlouholetým předsedou Českého
včelařského svazu v Uhříněvsi. Proto se jako dědeček svatby zúčastnil. Po 14. hodině se
navrátil domů a za několik desítek minut, krátce po 16. hodině, zde zemřel na srdeční selhání.
Organizaci posledního rozloučení zkomplikoval fakt, že místní farář P. Jaroslaw Andrzej
Batóg, SVD byl od 21. do 26. října na exerciciích v Nitře. Pohřeb se tak konal netradičně
v sobotu 27. října od 13 hodin v kostele Všech svatých a po mši svaté byla rakev s tělesnými
ostatky zesnulého uložena do rodinné hrobky na uhříněveském hřbitově. V rodině tak během
týdne slavili svatbu a pořádali pohřeb. Jak kdysi řekl klasik: „Tak napsal osud….“
Naši časnost opustila Irena Škeříková
Bohužel až s téměř dvouměsíčním zpožděním se uhříněveská veřejnost dozvěděla smutnou
zprávu. Tou byla zvěst, že v pondělí 22. října pokojně odevzdala svoji duši Pánu v kruhu
blízkých, smířená a vyrovnaná s nelehkým osudem po osmiletém statečném, ale marném boji
se zákeřnou rakovinou Mgr. Irena Škeříková (*28. dubna 1958 v Praze). O smrti se
Uhříněves dozvěděla tak, že do Uhříněveského muzea zavolala její sestra farářka a žádala,
aby bylo přerušeno zasílání Uhříněveského zpravodaje. Zesnulá byla zpěvačkou, farářkou
Českobratrské církve evangelické, spirituálkou Evangelické akademie-Vyšší odborné školy
sociální práce a střední odborné školy a Bratrské školy-církevní základní školy. Za dobu
svého duchovního působení byla farářkou v nedalekém Škvorci (od 15. ledna 1984 do 31.
ledna 1993), v Uhříněvsi (od 1. února 1993 do 31. října 2000) a Praze 4-Nuslích (od 1.
prosince 2000 do 22. října 2012). Byla to žena statečná a sama si napsala scénář posledního
rozloučení, který nazvala – Pohřběte mne s písničkou. Tak se stalo v sobotu 27. října ve 13
hodin v kostele ČCE U Salvátora v Praze 1.
Odchod významné donátorky uhříněveského muzea
Ve středu 24. října zemřela v čáslavské nemoci ve věku 98 let paní Františka Škorpilová
(*21. února 1914 v Uhříněvsi). Zesnulá patřila k štědrým donátorkám Uhříněveského muzea,
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kterému v letech 2003 – 2008 věnovala mnoho cenných fotografií, knih, dokumentů a
předmětů denní potřeby
Zlatá svatba manželů Futerových
V sobotu 1. prosince si v obřadní síni Legionářského domu připomněli 50 let od chvíle
sňatku tedy svou zlatou svatbu manželé Jitka rozená Havelková a Miroslav Futerovi
z Uhříněvsi. Výročí sice připadlo až na 8. prosince, ale z rodinných důvodů k obřadu došlo o
týden dříve. Pan Futera je dlouholetý činovník TJ Uhříněves a paní Futerová vykonává funkci
berní místních Baráčníků.
Odchod oblíbené kolegyně
V úterý 11. prosince kolem 11. hodiny prohrála statečný dlouholetý boj s rakovinou všemi
oblíbená kolegyně PaedDr. Milena Veverková (*28. listopadu 1957). Na Úřadu městské části
Praha 22 pracovala od roku 1999 nejprve jako referentka živnostenského odboru a poté jako
vedoucí organizačního oddělení. Pro každého měla vždy slova pochopení a nabídla pomocnou
roku. Již dvakrát atak závažné nemoci zdolala, ten třetí, který přišel v letošním červnu, však
její křehké tělo již nezdolalo. Vzácnost povahy zemřelé se projevila i při posledním
rozloučení, které se za hojné účasti spolupracovníků konalo ve středu 19. prosince od 12
hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Manžel zesnulé napsal krásnou
řeč, kterou namluvila uhříněveská občanka zpěvačka Heidi Janků. V proslovu zaznělo i přání
zesnulé, aby si smuteční hosté rozebrali přinesené květiny a ty položili na hroby svých
blízkých, kteří zemřeli též na rakovinu či při automobilové nehodě, případně na hrob nějakého
domácího mazlíčka či na místo, kde nějaké zvířátko trpí. Kronikář doufá, že tato vzácná,
ušlechtilá, drobná a především nesmírně statečná žena byla odměněna tím, že bez jakýchkoliv
překážek v první minutě po skončení své pozemské pouti trvající 55 let a 13 dní odešla
rovnou do nebe, k milované mamince, kde již nebude pláč a skřípění zubů, jak praví Bible….
Počet ulic a jejich obyvatel v městské části Praha 22
Pro zájemce ze čtenářů budoucích generací obyvatel Uhříněvsi kronikář uvádí, názvy 128
ulic, 5 náměstí a počet jejich obyvatel podle stavu k 1. lednu respektive 31. prosinci 2012.
V jednotlivých katastrálních územních městské části Praha 22 se bydlelo či podnikalo v
ulicích a na náměstích:
Katastrální území - UHŘÍNĚVES ( 1.027,1 ha; 94 ulic; 5 náměstí; 6724/6980 obyvatel)
Ulice
Babická
Bečovská
Berounská
Blšanecká

Obyvatel Lokalizace komunikace
1.1./31.12. v městské části
0/0
vychází první vpravo z třídy Přátelství
při vjezdu do Uhříněvsi z centra Prahy
21/19
vychází druhá vpravo z třídy Přátelství
za semaforem u ulice Vachkovy
28/28
čtvrť Jezera; spojnice ulic Františka Diviše
a na Blanici
48/95
čtvrť Jezera; rovnoběžná z ulicí Bystřičná

Brdecká

0/0

Břidlicová

5/5

Bystřičná

57/56

Černotínská

19/25

Čtyřkolská

100/105

Pojmenována
po
obci Babice
okres Praha-východ
městě
Bečov nad Teplou
okresním městě
Beroun
říčce Blšanka
v okrese Louny
vychází z ulice Babické a vede rovnoběžně
středočeském pohoří
s třídou Přátelství směrem do centra Prahy
Brdy
u židovského hřbitova, spojnice ulic V
hornině
Bytovkách a Kamenné
čtvrť Jezera; vychází z ulice Františka
řece Bystřici ve
Diviše
východních Čechách
čtvrť Jiřího Kolihy zvaná Blokanda, vychází
obci Černotín
z ulice Tichonické
v okrese Přerov
druhá od trati Praha-Č.Budějovice, spojnice obci Čtyřkoly okres
ulic Salačovy a U Starého mlýna
Praha-východ
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Dopravní

47/48

Dunajská

97/99

Firkušného

Františka Diviše

0/6

469/477

Hulanova

41/39

Husovo
náměstí

93/86

Ingrišova

35/41

Jana Srba

17/19

Jezerská

9/8

Jupiterova

82/76

K Dálnici

159/156

K Netlukám

410/440

K Podchodu

32/34

K Sokolovně

59/60

K Uhříněvsi

0/0

K Vodici

15/15

Kamenná

25/24

Karla Zicha

80/83

Kašovická

26/26

Kašperská

59/59

spojnice třídy Přátelství a ulice U Starého
nádraží
čtvrť Jezera; spojnice ulic Františka Diviše a
K Podchodu
nová zástavba Zahrady za kruhovým
objezdem nad kostelem na třídě Přátelství;
vychází z ulice Václava Trojana
vede od bývalé cihelny místní částí Jezera a
spojuje ji se sousedními Petrovicemi

podle spojení státní
silnice a nádraží
evropském veletoku
Dunaj
českém klavíristovi
Rudolfu Firkušném
(1912 – 1994)
Františku Divišovi
(1890 – 1942)
starostovi Uhříněvsi
(1919 – 1942)
lokalita za bývalou Rosovou kovárnou
českém jazzovém
kontrabasistovi
Luďku Hulanovi
(1929 – 1979)
leží mezi ulicemi Dopravní a Podleskou jde českém reformátorovi
o dno dávno zaniklého rybníka
Janu Husovi
(1370 – 1 415)
lokalita za bývalou Rosovou kovárnou
českém
hudebním skladateli
Eduardu Ingrišovi
(1905 – 1991)
čtvrť Blokanda, spojnice ulic Tichonické a
Janu Srbovi
Valšovské
starostovi Uhříněvsi
(1887 – 1908)
čtvrť Jezera; vychází z ulice Františka místním názvu čtvrti
Diviše
čtvrť Sluneční město, spojnice ulic
planetě Jupiteru
V Kuťatech a Venušiny
čtvrť Blokanda, vychází z ulice Lnářské
směřování
k dálnici D1
vychází z kruhového objezdu nad kostelem
podle směru
na třídě Přátelství a spojuje ji s místní částí
komunikace
Netluky
čtvrť Jezera; vychází z ulice Františka
podle směru
Diviše směrem k podchodu pod železniční
komunikace
tratí
vychází z třídy Přátelství směrem vpravo od
sokolovně stojící
Pivovarské restaurace
v ulici
vychází z kruhového objezdu nad kostelem
podle směru
na třídě Přátelství, spojnice Uhříněvesi
komunikace
s Královicemi
zástavba u rybníka Nadýmač, vychází
nedalekém rybníku
z ulice Za Nadýmačem
Vodice
u židovského hřbitova, spojnice ulic U
hornině
židovského hřbitova a Křemenné
lokalita za bývalou Rosovou kovárnou
českém zpěvákovi a
hudebním skladateli
Karlu Zichovi
(1949 – 2004)
čtvrť Blokanda, spojnice ulic Lnářské a vsi Kašovice u Říčan
Zlenické
vychází z ulice Dopravní podél nádraží
západočeském hradu
Kašperk
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Ke Kříži

0/0

Kozákovská

35/35

Krásnolipská

24/24

Křelovická

17/17

Křemelná

29/29

Křemenná

36/39

Křešínská

25/21

Lešovská

48/47

Lidického

42/44

Lnářská

74/69

Merkurova

13/13

Měsíční

22/22

vychází z Nového náměstí, prochází pod
tratí, vede k Rychetám do ulice K Dálnici
spojnice Husova náměstí a ulice Kašperské
třetí vlevo od železniční trati, spojnice ulic
Salačovy a Želnavské
čtvrť Jezera; spojnice ulic Nad Volyňkou a
Soumarské
čtvrť Jezera; spojnice ulic Nad Volyňkou a
Soumarské
u židovského hřbitova, spojnice ulic V
Bytovkách a Břidlicové
vychází z třídy Přátelství vpravo směrem
k železniční trati před vjezdem na Nové
náměstí
čtvrť Blokanda, spojnice ulic Lnářské a
Zlenické
vychází z třídy Přátelství vpravo od hospody
U Velké Prahy ke starému nádraží
čtvrť Blokanda, vede vpravo podél
železniční trati Praha-Č.Budějovice
čtvrť Sluneční město, spojnice ulic
V Kuťatech a Plutovy
čtvrť Sluneční město, spojnice ulic Uranovy
a Sluneční
vychází z třídy Přátelství vlevo od prodejny
NORMA do ulice Vachkovy

Morávkova

9/9

Na Blanici

30/30

Na Nežárce

20/20

Na Potůčku

4/2

Na Vrchách

39/38

Na Vysočině
Nad Volyňkou

40/40
42/40

náměstí
bratří Jandusů

58/59

náměstí
Protifašistických
bojovníků
náměstí
Smiřických
Netluky

30/38

vpravo od třídy Přátelství od budovy bývalé
spořitelny podél „Kryšpíňáku“

22/23

vpravo od třídy Přátelství za Pivovarskou
hospodou
nejde v pravém slova smyslu o ulici ale o
místní zemědělskou část u silnice na
Koloděje

98/96

čtvrť Jezera; spojnice ulic Františka Diviše a
Podleské
čtvrť Jezera; spojnice ulic Františka Diviše a
Berounské
vychází z třídy Přátelství vpravo za bývalou
hospodou Na kotvě a ústí do ulice U Starého
mlýna
čtvrť Vrcha; spojnice ulic Podleské a Na
Vysočině
čtvrť Vrcha; vede podle bývalé chemičky
čtvrť Jezera; spojnice ulic Františka Diviše a
Berounské
v blízkosti fary, kostela a bývalé radnice

kříži u prvního domu
v ulici K Dálnici
severočeské vsi
Kozákov
městě Krásná Lípa
v severních Čechách
obci Křelov u
Pelhřimova
říčce Křemelná v
jihozápadních
Čechách
hornině
obci Křešín
v jižních Čechách
obci
Lešov u Pelhřimova
českém sochaři
Karlu Lidickém
(1900 – 1976)
vsi Lnáře
v jižních Čechách
planetě Merkuru
Měsíci
českém malíři
Janu Morávkovi
(1888 – 1959)
jihočeské řece
Blanici
jihočeské řece
Nežárce
potůčku vedeného ve
skružích pod uličkou
místní části
místní části
jihočeské řece
Volyňce
protifašistických
bojovnících Františku
a Jindřichu
Jandusových

významném
šlechtickém rodu
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Nové náměstí

481/516

Pardubická

167/167

Peceradská

14/15

Petříkovská

3/3

Picassova

12/11

Plutova

30/31

Podleská

12/11

Přátelství

690/685

Pstružná

27/27

Rájecká

22/19

Rozděleno třídou Přátelství na dvě části; je
zde radnice, muzeum, školní jídelna, pošta,
lékařský dům a dva multifunkční domy
čtvrť Blokanda; spojnice ulic Lešovské a
Jana Srba
vychází z náměstí Protifašist. bojovníků
podél „Kryšpíňáku“ k železniční trati
spojnice ulic U Starého mlýna a U
Nadýmače
vychází vpravo za semaforem při jízdě na
Říčany z třídy Přátelství ke starému nádraží
čtvrť Sluneční město, spojnice ulic Uranovy
a Venušiny
vychází vpravo z kruhového objezdu u
Husova náměstí a spojuje ho s ulicí Fr.
Diviše
Hlavní třída protínající Uhříněves od
severozápadu na jihovýchod
čtvrť Jezera; spojnice ulic Františka Diviše a
Bystřičné
čtvrť Blokanda; spojnice ulic Lnářské a
Tichonické
nová zástavba Zahrady za kruhovým
objezdem nad kostelem na třídě Přátelství

Rauchova

0/0

Rozdělená

20/20

spojnice třídy Přátelství a ulice V Kuťatech

Salačova

22/22

ulice vychází z náměstí Protifiašistických
bojovníků k železniční trati a k bývalému
pitkovickému železničnímu přejezdu

391/399

čtvrť Sluneční město, spojnice ulic V
Kuťatech a Venušiny
ulice vychází s náměstí Protifiašistických
bojovníků k železniční trati a k bývalému
železničnímu přejezdu u cihelny

Saturnova
Semanského

46/48

Sluneční

22/23

Soumarská

13/22

Středohorská

37/37

Sušilova

82/92

Tatranská

71/71

Tichonická

47/48

krajském městě ve
východních Čechách
vsi Pecerady u
Týnce nad Sázavou
vsi Petříkov jižně
od Říčan
španělském malíři
Pablu Picassovi
(1881 – 1973)
planetě Pluto
nedalekém
Podleském rybníku
z dob minulého
režimu, přátelství
zemí vých.bloku
lososovité rybě
pstruhu
obci Rájec
na severní Moravě
českém pianistovi
Františku Rauchovi
(1910 – 1995)
snad podle barikád za
2. světové války
úředníku cukrovaru
Ing. Antonínu
Salačovi
umučeném nacisty
planetě Saturnu
Antonínu
Semanském
starostovi Uhříněvsi
(1908 – 1919)
Slunci

čtvrť Sluneční město, spojnice ulic Plutovy
a Měsíční
čtvrť Jezera; spojnice ulic Křemelné a Soumarském potoku
Vyderské
čtvrť Vrcha; vychází z ulice Na Vrchách a Českém středohoří
zatáčí podél železniční trati k Horním
Měcholupům
vychází z ulice Františka Diviše k bývalému moravském teologovi
hliníku
a sběrateli písní
Františku Sušilovi
(1804 – 1864)
čtvrť Vrcha; spojnice ulic Na Vrchách a
slovenském pohoří
Středohorské
Tatry
čtvrť Blokanda; vychází z ulice Černotínské
obci Tichonice u
Vlašimi
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Trampotova

20/23

U Nadýmače

117/119

U Říčanky

50/48

U Starého
mlýna

130/134

U Starého
nádraží

109/109

vychází ze třídy Přátelství za Novým
náměstím vpravo a spojuje ji s ulicí
Semanského
vychází z ulice U Starého mlýna a vede
podél levého břehu rybníka Nadýmač
Zástavba u rybníka Nadýmač; spojnice ulic
Za Pivovarem a K Vodici
ulice vychází z náměstí Protifiašistických
bojovníků k železniční trati k benickému
železničnímu přejezdu
vede podél nádraží; spojnice ulic Dopravní a
Lidického

čekém malíři
Janu Trampotovi
(1889 – 1942)

nedalekém potoku
Říčance
nejstarší budově
Uhříněvsi stojící v
ulici
nestojící budově
starého nádraží v
Uhříněvsi

U Židovského
hřbitova
Úpská

47/49

vede podél židovského hřbitova

15/14

V Bytovkách

329/330

V Kuťatech

138/147

čtvrť Jezera; spojnice ulic Křelovické a
východočeské řece
Vyderské
Úpě
vychází druhá vpravo z třídy Přátelství
bytových domech
za semaforem u ulice Vachkovy směrem
stojících v ulici
k fotbalovému hřišti
vychází z třídy Přátelství za kostelem
skutečnosti, že tu
vpravo, spojnice Uhříněvsi a Kolovrat
přespávali dělníci
vychází z ulice Františka Diviše vlevo před osadě, která tu dříve
začátkem Petrovic, menší část je v katastru
stávala
Pitkovic
vychází z třídy Přátelství vlevo před mostem potoku Říčanka, která
přes Říčanku
vpravo protéká
nová zástavba Zahrady za kruhovým českém hud.skladateli
objezdem nad kostelem na třídě Přátelství
Václavu Trojanovi
(1907 – 1983)
spojnice ulic Dopravní a Lidického, českém hud.skladateli
rovnoběžná s třídou Přátelství
Václavu Vačkářovi
(1881 – 1954)
vychází z třídy Přátelství vlevo při jízdě na
českém novináři a
Říčany a prochází kolem obory ke škole
spisovateli
Emilu Vachkovi
(1889 – 1964)
čtvrť Blokanda; spojnice ulic Lnářské a
obci Valšov u
Pardubické
Bruntálu
čtvrť Sluneční město, spojnice ulic V
planetě Venuši
Kuťatech a Saturnovy
místní část Jezera; vychází z ulice Pstružné
jihomoravské řece
Vlára
lokalita za bývalou Rosovou kovárnou
jazzové zpěvačce
Vlastě Průchové
(1926 – 2006)
čtvrť Jezera; vychází z ulice K Podchodu a
místním rybníku
vede podél trati do Horních Měcholup
Vodice
místní část Jezera; vychází z ulice
západočeské řece
Soumarské
Vydře
vychází z ulice U Starého mlýna a vede
podél pravého břehu rybníka Nadýmač
spojnice ulic K Sokolovně a U Říčanky
bývalém pivovaru v
Uhříněvsi

V Pitkovičkách

V Potokách
Václava
Trojana

3/0

43/42
222/323

Vačkářova

39/38

Vachkova

9/9

Valšovská

8/8

Venušina

104/101

Vlárská

60/52

Vlasty Průchové

31/27

Vodická

18/18

Vyderská

3/2

Za Nadýmačem

20/20

Za Pivovarem

13/13
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Zlenická

167/169

Zuzany
Navarové

0/0

Želnavská

33/33

čtvrť Blokanda; spojnice ulic Lešovské a
Jana Srba
nová zástavba Zahrady za kruhovým
objezdem nad kostelem na třídě Přátelství

první vlevo od železniční trati, spojnice ulic
Salačovy a U Starého mlýna

obci Zlenice v okrese
Praha-východ
zpěvačce, textařce
a skladatelce
Zuzaně Navarové
(1959 – 2004)
obci Želnava
v jižních Čechách

Katastrální území - HÁJEK (294,5 ha; 14 ulic; 448/509 obyvatel)
Ulice
Blažkova

Obyvatel Lokalizace komunikace
1.1./31.12. v městské části
12/15
nová zástavba vlevo od bývalého kravína

Do Podkovy
Fischlova

0/23
0/0

nová zástavba vlevo při silnici do Koloděj
nová zástavba vlevo od bývalého kravína

Ke
Královicům
Křesadlova

13/10

předposlední vychází z ulice Pod Markétou
vlevo při výjezdu na Královice
poslední vychází z ulice Pod Markétou
vpravo při výjezdu na Královice

Pod
Jankovem
Pod
Markétou

47/47

6/12

145/169

spojnice Uhříněvsi a Koloděj
místní hlavní ulice vychází z ulice Pod
Jankovem a protíná celou obec

Pod
Přehradou

78/80

Pod
Oborou
Před
Oborou
Předpolní
U Koloděj
U Markéty

0/0

21/22
16/16
30/31

spojnice ulic Pod Markétou a Před Oboru
spojnice ulic Pod Markétou a Před Oboru
poslední vychází z ulice Pod Markétou vlevo
při výjezdu na Královice

U Mezníku

37/38

první vychází vpravo z ulice Pod Jankovem

43/46

pokračování ulice Ke Královicům

vychází z ulice Pod Jankovem a vede podél
kolodějské obory
vede vpravo od ulice Pod Jankovem

Pojmenována
po
českém hudebním
skladateli Zdeňku
Blažkovi (1905 –
1988)
tvaru ulice
českém prozaikovi
židovského původu
Viktoru Fischlovi
(1912 – 2006)
směřování
komunikace
českém spisovateli
a básníku
Janu Křesadlovi
(1929 – 1995)
nedalekém vrchu
Jankov
kostele sv. Markéty
stojícím na kopci nad
obcí
nedaleké přehradě
zbudované
na říčce Rokytce
kolodějské oboře
kolodějské oboře
poloze na kraji obce
sousední obci
kostele sv. Markéty
stojícím na kopci nad
obcí
dřívějším mezníku

Katastrální území - PITKOVICE ( 239,7 ha; 22 ulic; 633/715 obyvatel)
Ulice
Bedlová
Čirůvková

Obyvatel Lokalizace komunikace
Pojmenována
1.1./31.12. v městské části
po
16/16
stará zástavba Pitkovic; spojnice ulic
jedlé houbě
Klouzkové a Žampionové
Bedle jedlé
26/26
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
jedlé houbě
objezdu, vychází do podkovy z ulice
Čirůvce májovce
Kozákové
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Hlívová

0/0

Holubinková

94/105

Hříbková

21/21

K Dálnici
Klouzková

54/62
34/35

Kotrčová

4/4

Kozáková

0/29

Křemenáčová

82/86

Lošáková

Májovková

Muchomůrková

0/0

29/28

0/0

Pečárková

46/49

Penízovková

15/38

Pýchavková

0/0

Ryzcová

6/6

Smržová

34/35

Starkošová

24/25

V
Pitkovičkách

51/50

Žampiónová

97/100

nová zástavba Pitkovic vpravo od kruhového
objezdu, od kterého jako první vychází
z ulice Žampionové
nová zástavba Pitkovic vede rovnoběžně
s ulicí K Dálnici od kruhového objezdu,
směrem k Průhonicům
stará zástavba Pitkovic; vychází vlevo
v místě návsi z ulice Žampionové
plynule přechází z katastru Uhříněvsi
stará zástavba Pitkovic; vychází vpravo
v místě návsi z ulice Žampionové
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
objezdu, spojnice ulic Smržové a Kozákové
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
objezdu
nová zástavba Pitkovic vpravo od kruhového
objezdu, vychází z ulice Holubinkové
nová zástavba Pitkovic vpravo od kruhového
objezdu, od kterého jako první vychází
z ulice Žampionové
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
objezdu, ze kterého při příjezdu z Uhříněvsi
vychází
stará zástavba Pitkovic; vychází z ulice
Žampiónové
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
objezdu, rovnoběžná s ulicí Holubinkovou
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
objezdu
stará zástavba Pitkovic; spojnice ulic
K Dálnici a Žampionovou
stará zástavba Pitkovic; vychází vlevo z ulice
V Pitkovičkách za bývalým Směrem
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
objezdu, vychází do podkovy z ulice
Kozákové
nová zástavba Pitkovic vlevo od kruhového
objezdu, rovnoběžná s ulicí Pečárkovou
vychází z ulice Františka Diviše vlevo před
začátkem Petrovic, větší část je v katastru
Uhříněvsi
Hlavní ulice vycházející z kruhového
objezdu vpravo a protínající celou obec

jedlé houbě
Hlívě ústřičné
jedlé houbě
Holubince zelené
jedlé houbě
Hřibu hnědém
vede k dálnici D1
jedlé houbě
Klouzku
modřínovém
jedlé houbě
Kotrči kadeřavém
jedlé houbě
Kozáku březovém
jedlé houbě
Křemenáči
osikovém
jedlé houbě
Lošáku jelením
jedlé houbě
Čirůvce májovce
jedlé houbě
Muchomůrce
růžovce
jedlé houbě
Pečárce dvouvýtrusé
jedlé houbě
Penízovce
sametonohé
jedlé houbě
Penízovce obrovské
jedlé houbě
Ryzci syrovince
jedlé houbě
Smrži obecném
jedlé houbě
Klouzku strakošovi
osadě, která tu dříve
stávala
jedlé houbě
Žampiónu polním

KULTURA
Fotografická soutěž „Moje dovolená“
V sobotu 26. února proběhlo v Uhříněveském muzeu vyhlášení výsledků fotografické
soutěže „Moje dovolená“. Soutěžící mohli do konce roku 2011 posílat své fotografie, které
pořídili na svých dovolených po celém světě. Fotografií se sešlo celkem 22 a výsledky byly
následující:
36

KATEGORIE A – 3 – 13 let
1.
s názvem „Siluetka“ (zároveň absolutní vítěz)
2.
s názvem „Velká malá labuť“
3.
s názvem „Úsměv – vyletí ptáček“
KATEGORIE A – 14 a více let
1.
s názvem „Oko do dětské duše“
2.
s názvem „Tanec na vrcholu hor“
3.
s názvem „Siesta“

místo – Karolína Kirňaková – foto
místo – Vojtěch Pospíšil – foto
místo – Barbora Pacáková – foto

místo – Mgr. Jiří Měchura – foto
místo – Ivo Procházka – foto
místo – Hana Popelková – foto

Uhříněveský galavačer
Tato tradiční akce se v letošním roce uskutečnila v sobotu 17. března v Divadle Bolka
Polívky U22. Snad díky vyšším cenám vstupenek (500,- Kč hlavní sál, 450,- Kč přísálí a
400,- Kč balkón) byl o ně menší zájem. Pro 140 účastníků v programu vystoupili zpěvačka
Věra Špinarová a skupiny Maximturbulenc a Legendy se vrací. Večerem provázeli
zpěvačka Heidi Janků a Zdeněk Vrba. Tento večer byl již 10. galavečerem a pan starosta
vyjádřil úvahu, že snad už bylo dost galavečerů a tímto jubilejním končíme…
Portál 22
Od neděle 1. dubna byl oficiálně spuštěn nový informační portál Prahy 22-Uhříněvsi a okolí.
Portál spustila paní Petra Vaňková. Stránky informují o kulturně-společenských a sportovních
akcích. Je tu i přehled poledního menu místních restaurací a kontakty na místní řemeslníky.
Dětský den na Rychetách
V neděli 10. června se konal tradiční dětský den. Bohužel mu v letošním roce nepřálo počasí.
Od dopoledne až do večera pršelo a teplota byla pouhých 16°С. A tak program, uváděný
zpěvačkou Heidi Janků, ve kterém vystoupil klaun Ferdinand a herec, zpěvák a tanečník
Roman Vojtek, sledovalo místo obvyklých 2 000 jen asi 100 návštěvníků.
VIP prostřeno dvakrát v Uhříněvsi
V polovině června zavítal do Uhříněvsi štáb televize Prima family. Tato komerční televize po
celý rok vysílá od pondělí do pátku v 18 hodin oblíbený pořad Prostřeno. Vždy pět
amatérských kuchařů či kuchařek připravuje večeři. Jeden z pětice vaří a ostatní čtyři ho
bodují od 1 do 10 bodů. Výherce obdrží 40.000,- Kč. O letošních prázdninách televize
zařadila vždy od 20 hodin pořad VIP prostřeno, kde vaří čtyři známé osobnosti soutěžící o
možnost vylosovat si ze 3 nabídek zahraniční zájezd. A právě kvůli tomu k nám štáb zavítal.
Od pondělí 16. do čtvrtka 19. července se vysílala série, kde vařili v pondělí herec a
moderátor Lukáš Hejlík, v úterý zpěvačka Heidi Janků, ve středu herečka Lenka Holas
Kořínková a ve čtvrtek kouzelník a recesista Richard Nedvěd. Heidi Janků je dlouholetá
občanka Uhříněvsi a Richard Nedvěd si zařizuje byt v Nových Pitkovicích. Proto zde televize
natáčela v jejich příbytcích a na Novém náměstí na farmářských trzích. Heidi uvařila předkrm
zapečené rajče se sýrem a bylinkami, zeleninovou polévku, kuře na zelenině s bramborem a
třešňovou bublaninu, za které získala krásných 21 bodů. Richard vše pojal recesisticky, kdy
uvařil předkrm císařův salát, ratatouille (grilovaná zelenina), krupicovou kaši a jako moučník
podal jablko. I tak získal 19 bodů. Sérii vyhrál herec Lukáš Hejlík. Vylosoval si zájezd svých
snů do Maroka.
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Kinobus 2012 zavítal do Uhříněvsi
I v roce 2012 k nám zavítal oblíbený Kinobus, který od čtvrtka 2. do soboty 4. srpna opět
promítal od v 21 hodin v prostoru před Uhříněveským muzeem. Ve čtvrtek 2. srpna se
promítal film režisérky Mirjam Landy z roku 2010 TACHO o úspěšném automobilovém
závodníkovi a jeho osudovém závodu. V pátek 3. srpna se promítal muzikál Rebelové
režiséra Filipa Renče z roku 2000 a v sobotu 4. srpna filmová komedie režiséra Davida
Ondříčka Samotáři natočená též v roce 2000. Doufáme, že se tato oblíbená kulturní akce
bude konat i v následujícím roce i přes špatné finanční vyhlídky.
70 let od výročí transportu BG – 12
Ve středu 12. září uplynulo 70 let od chvíle, kdy bylo 210 židovských občanů Uhříněvsi a
okolí odvlečeno v transportu BG – 12 do koncentračního tábora v Terezíně. Toto smutné
výročí si přijeli do Uhříněvsi spolu s představiteli městské části a Pražské židovské obce
připonemout i členové Finchley Reform Synagogue v Londýně. Bohužel počasí nepřálo a
účastníci byli několikrát zkropeni pořádným deštěm. V 10.30 hodin se na židovském hřbitově
konala ekumenická modlitba židovského rabína a evangelického faráře Jiřího Zejfarta. Účast
přislíbil i uhříněveský římskokatolický farář P. Jaroslaw Batóg, SVD, kterého však v noci
stihlo náhlé onemocnění s vysokou horečkou, a proto ve chvíli modliteb na hřbitově se svou
připravenou modlitbu pomodlil na lůžku na uhříněveské faře. Od 11.30 se konalo slavnostní
zahájení výstavy v Uhříněveském muzeu, pro které byla upravena prostřední výstavní
místnost. Výstavu zahájil starosta Milan Coller a zazpíval DPS Jiskřička. Od 13 hodin se
konala modlitba v bývalé synagoze a od 14 hodin slavnostní oběd v restauraci U Splavu.
Výstavy v Uhříněveském muzeu v roce 2012
14.01. 2012 – 16. 02. 2012
ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
První příležitostnou výstavou v roce 2012 v Uhříněveském muzeu se stala výstava prací dětí
ze školní družiny Základní školy náměstí bratří Jandusů pod vedením vedoucí vychovatelky
Kamily Tomešové. Z důvodu názvu byla spolková místnost muzea rozdělena na čtyři stejné
díly a v každém z nich byly prezentovány práce vztahující se k jednomu ze čtyř ročních
období. Prací se sešlo několik stovek maminek, tatínků, babiček, dědečků, tetiček, strýčků,
sestřiček a bratříčků, kteří se přišli na výstavu podívat, aby shlédli ty nápadité výtvory svých
dcerek, synků, vnuček, vnuků, neteří, synovců, sestřiček a brášků.
02.03.2012 – 25.03.2012
RICHARD PACHMAN – OBRAZY a EVA HŮLKOVÁ KRAJKY – RICHELIEU
Tak se jmenovala další příležitostná výstava v Uhříněveském muzeu uspořádaná v letošním
roce. Svých 27 rozměrných abstraktních obrazů zde vystavoval známý skladatel, zpěvák,
spisovatel, muzikálo výherec a malíř Richard Pachman. Jako doplněk výstavy bylo 17
překrásných richelieu výšivek, které vytvořila jeho spolupracovnice Eva Hůlková. Stejně jako
výstava, se návštěvníkům líbila již vernisáž, která se nakonec „zvrhla“ v jakýsi „minikoncert“
Richarda Pachmana.
31.04. 2012 – 15.04.2012
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA KRASLIC LENKY VOLKOVÉ A KROJOVANÝCH
PANENEK FRANTIŠKY GÁRLIKOVÉ
Výstava prezentovala několik desítek kraslic z vajec slepičích, husích, křepelčích a kachních.
V letošním roce je pro loňský úspěch již potřetí doplnilo i 38 panenek stále neuvěřitelně
vitální devadesátijednaleté paní Františky Garlíkové. Každá panenka i panáček byli oblečeni
v kroji z určité části České republiky. Na stěnách si návštěvník mohl přečíst i o vzniku a
vývoji toho kterého kroje. Výstava byla doplněna výkresy a ručními pracemi, které vytvořily
děti z výtvarných kroužků Domu dětí a mládeže – Domu UM. Výstavu navštívilo
úctyhodných 1000 návštěvníků.
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13. 04. 2012 – 08. 06. 2012
Jaroslav ŠÍMA – ŽIVOT V SEDLE MOTOCYKLU
To byla další letošní příležitostná výstava Uhříněveského muzea. Návštěvníci mohli shlédnout
7 motocyklů, na kterých dobrodruh a cestovatel uhříněveský rodák Jaroslav Šíma sjel téměř
polovinu světa. Výstavu doplňovaly fotografie a suvenýry z cest. Pro oživení se ve středu 6.
června od 17 hodin konala „Procházka výstavou s Jaroslavem Šímou“. Zde vyprávěl o
svých zážitcích s tím kterým motocyklem a přidal i historky ke vzniku fotografií a k zisku
vystavených suvenýrů.
14. 06. 2012 – 04. 07. 2012
Alena MÁLKOVÁ – ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE DĚTÍ
Celkem 51 černobílých fotografií formátu A4, dětí zachycujících je v v různých okamžicích
jejich života, zde vystavila mladá pražská fotografka.
12.07. 2011 – 03.08.2012 a 27.08.2012 – 02.09.2012
Petr BAREŠ – OBRAZY
Prázdninoví návštěvníci Uhříněveského muzea v letošním roce mohli shlédnout celkem 15
rozměrných abstraktních pláten akademického malíře Petra Bareše. Byla to již jeho třetí
výstava v našem muzeu.
06. 09. 2012 – 27.09.2012
MÁRIA ŠKOCHOVÁ A KLOTILDA PITROVÁ – ARTAIGY A ARTPROTISY
Návštěvníci mohli obdivovat 14 artaigů a artprotisů již potřetí zde vystavující letos 87leté
Márie Škochové. Pozornost budila především tapisérie 90 x 70 cm Pražského jezulátka.
Tvorbu paní Škochové letos doplnila svými 15 díly i paní Klotilda (Ilda) Pitrová z Brna.
12.09.2012 – 27.09.2012
70. VÝROČÍ TRANSPORTU Bg-12
Výstava dokumentů a předmětů vztahující se k neblahé skutečnosti 2. světové války tj.
holocaustu. Ve specielně upravené prostřední výstavní síni muzea bylo k vidění 5 vitrín
s trojrozměrnými předměty (knihy, jarmulky, aktovka, rukavice) a 6 panelů s fotografiemi a
písemnými materiály. Vše bylo doplněno 7 kufříky s dalšími fotografiemi a listinami.
13.10. 2012 – 04.11.2012
VLASTIMIL MALÝ – UHŘÍNĚVESKÁ FARNOST U KOSTELA VŠECH SVATÝCH
VE FOTOGRAFII
Návštěvníci mohli obdivovat 14 obrazů s celkem 91 fotografiemi ze života uhříněveské
farnosti. Výstava se stala opravdovým dokumentem. Kromě fotografií kostelů jsme mohli
spatřit nejen fotografie těch nejaktivnějších pomocníků, lektorů a členů chrámového sboru,
ale především činnost a pohřby farářů P. Františka Tesaře (26. května 1916 ve Staré
Boleslavi - 30. listopadu 1978 v Říčanech), který v Uhříněvsi působil v letech 1957-1978 a P.
Oldřicha Pokorného (26. prosince 1927 v Košicích - 6. ledna 2011 ve staré Boleslavi), který
zde působil v letech 1979 – 2006. K vidění byly i fotografie dosud žijících duchovních P.
Jaroslava Vyterny (*22. července 1927 v Uhříněvsi), který v letech 2003-2012 v Uhříněvsi
působil jako výpomocný duchovní, P. Mgr. Jana Gerndta (*2. prosince 1955 v Praze ), který
farnost spravoval v letech 2003-2011 a současného správce P. Jaroslawa Andrzeje Batóga,
SVD (*1. října 1968 v Sulecinu, Polsko), který v Uhříněvsi působí od 1.července 2011.
03.11. 2012 – 29.11.2012
140 LET VČELAŘSKÉHO SPOLKU V UHŘÍNĚVSI
Návštěvníci se mohli poučit z 15 panelů, které je podrobně seznámili s vývojem a životem
včely, s organizací „práce“ v úlu a významu včelstev pro životní prostředí a přírodu. K vidění
byly i úly včetně tzv. „Uhříněváku“, medomety, včelařské obleky, klobouky, dýmadla a další
pomůcky a nástroje. O výstavu byl značný zájem především mezi školní mládeží, které
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předseda spolku Ing. Vratislav Brabec a jednatel Alexander Karasz podali odborný výklad.
Návštěvníci si též mohli odnést recepty na medové pochoutky či si zakoupit med.
06. 12. 2012 – 21.12. 2012 Vánoční výstava – PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Letošní výstava byla pojata netradičně a v rámci spolupráce uhříněveských základních škol,
speciální školy a mateřské školy v Uhříněvsi a Kolovratech. Jejich žáci a učitelé vyrobili
betlém v životní velikosti. Ten zaplnil celou spolkovou místnost Uhříněveského muzea a
právem poutal pozornost návštěvníků.
VĚCI VEŘEJNÉ
Schválení rozpočtu městské části Praha 22 v roce 2012
Zastupitelstvo MČ Praha 22 na svém 7. zasedání 7. března 2012 schválilo pro rok 2012 tento
rozpočet městské části:
CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 114 845 700 ,v tom:
13 832 100,DAŇOVÉ PŘÍJMY - správní poplatky, daň z nemovitosti, místní poplatky za
psy, veřejná prostranství a ubytovací kapacitu
3 083 500,NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - hřbitovní poplatky, vstupné z kulturních akcí, úroky
z bankovních účtů, přijaté sankční platby, odvod na veřejně prospěšné účely
z hracích automatů
88 717 500,PŘIJATÉ DOTACE - ze státního rozpočtu, z magistrátu a převod
z hospodářské činnosti
CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 111 185 200 ,v tom:
185 200,STAVEBNICTVÍ - odborné a statické posudky pro potřebu stavebního odboru
23
016 400,DOPRAVA – dopravní značení, zimní údržba místních komunikací, správa
parkovací zóny, oprava místních komunikací
1 456 100,VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – údržba kanalizace, udržitelnost projektu
revitalizace Vodice
19 803 500,VZDĚLÁVÁNÍ – provoz základních škol, mateřské školy, školní jídelny a
rozšíření výdejní kapacity jídelny
2 517 300,KULTURA – vydávání a distribuce Uhříněveského zpravodaje, provoz místní
knihovny a Uhříněveského muzea, činnost sboru pro občanské záležitosti,
pořádání kulturních akcí, provoz obřadní síně
1 372 800,TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST – příspěvky společenským
organizacím, údržba dětských hřišť, nákup herních prvků dětských hřišť
51 500,ZDRAVOTNICTVÍ – protidrogová prevence
2
665
100,BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ – výdaje na
opravu a údržbu obecního majetku včetně nákupu pohonných hmot, pojištění
vozidel, údržba hřbitova a provoz veřejného osvětlení
6 073 500,OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – údržba zeleně, úklid obce, odborné
posudky, nákup laviček, arboristické práce a odvoz velkokapacitních kontejnerů
1 648 700,SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC – výdaje na provoz pečovatelské služby a domů
s pečovatelskou službou
6 004 000,VÝDAJE NA ZVLÁDNUTÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ – rezerva na výdaje
krizového řízení včetně zpracování povodňového plánu
45 700 100,STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA – výdaje na zabezpečení provozu a
činnosti ÚMČ (výkon státní správy a samosprávy)
691 000,FINANČNÍ OPERACE – pojištění majetku a bankovní poplatky
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Plnění rozpočtu městské části Praha 22 v roce 2012
PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 za rok 2012
Druh výkonu
Plánovaná částka (Kč) Skutečná částka (Kč) Plnění (%)
13 028 200,13 832 134,34
106,17
Daňové příjmy
3 017 900,3 093 509,09
102,50
Nedaňové příjmy
98 799 600,88 717 536,86
89,80
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
114 845 700,105 643 180,29
91,99
PLNĚNÍ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROUPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 za rok 2012
Druh výdaje
Stavebnictví
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Sociální péče a pomoc
Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Výdaje na zvládnutí krizových
situací
Státní správa a samospráva
Finanční operace
VÝDAJE CELKEM

Plánovaná částka
Skutečná částka
Plnění
(Kč)
(Kč)
(%)
185 200,70 200,37,90
23 016 400,21 910 900,95,20
1 456 100,492 300,33,81
19 803 500,18 953 100,95,71
2 517 300,2 176 200,86,45
1 372 800,1 065 500,77,62
51 500,39 800,77,28
1 648 700,1 750 800,106,19
2 665 100,1 503 700,56,42
6 073 500,6 004 000,-

5 434 600,5 724 000,-

89,48
95,34

45 700 100,691 000,111 185 200,-

42 854 500,600 400,102 576 000,-

93,77
86,89
92,26

Farmářské trhy
Od 30. června 2010 z iniciativy OS Uhříněves a ve spolupráci s Úřadem městské části Praha
22 probíhají na Novém náměstí před radnicí od 7 do 16 hodin farmářské trhy. Občané si tu
mohou koupit od stánkařů čerstvé ovoce a zeleninu, pečivo, maso a uzeniny, sýry, vejce,
koření a kvalitní značky vín. Akce si získala mezi Uhříněváky mnoho příznivců, a tak trhy
pokračovaly v rámci možností i v zimním období. I když mnohokrát musela ráno nastoupit
„brigáda“ prodejců a odhrnout přes noc napadaný sníh. Mnohdy nemohli ani přijet zelináři,
aby jim nepomrzlo jejich zboží.
Komunitní plánování
Naše městská část pokračovala v projektu Komunitního plánování, který má za úkol zjistit
požadavky občanů žijících v dané lokalitě. Pracovní skupiny ve své nelehké práci využívaly
výsledky, které vzešly z dotazníků předložených občanům v únoru 2008. Mnohé úkoly již
svědomitě a odpovědně plní nejen Komunitní centrum DOLLY na ulici Přátelství
v prostorách bývalé prodejny galanterie ale také další neziskové organizace, Klub 803,
Saleziánské hnutí mládeže, Dům UM, místní skupina ČČK i klub seniorů pod vedením paní
Stanislavy Drozenové a také pečovatelská služba, kterou v naší MČ poskytuje a zajišťuje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 22.
Městská část Praha 22 se již posedmé připojila ke Květinovému dni
V průběhu třetí květnové středy 16. května se konal již XVI. ročník Květinového dne, kdy do
ulic našich měst vyráží několik tisíc dobrovolných dvojic s plátěnou kabelou přes rameno.
Občanům nabízejí za minimální poplatek 20,- Kč kvítek měsíčku zahradního. Zakoupením
květinky přispěje občan na výzkum léčby rakoviny. Každý rok jde finanční výtěžek sbírky
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Ligy proti rakovině na boj s jiným druhem této zákeřné nemoci. V tomto roce byl obsah
výběrčích kabel celonárodní sbírky věnován na výzkum rakoviny ledvin.
Letos tedy ÚMČ objednal 4 ks výběrčích kabel a 800 ks kvítků, které nabízeli dobrovolníci
občanům Uhříněvsi a Hájku. V ZŠ na náměstí bří Jandusů si je mohli zakoupit žáci a žákyně
školy. Pro informaci zapisuje kronikář výsledek letošní sbírky. V našich čtyřech kabelách
byly vybrány tyto obnosy:
Kabela č. 1 - Místní skupina ČČK Uhříněves-Hájek
7.153,00 Kč
Kabela č. 2 - Základní škola nám. Bří Jandusů
4.845,00 Kč
Kabela č. 3 - Uhříněveské muzeum
1.112,00 Kč
Kabela č. 4 - Úřad městské části Praha 22
3.916,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------17.026,00 Kč
CELKEM MČ PRAHA 22
Uhříněveský hřbitov
Se nachází vlevo při hlavní ulici Přátelství při jízdě směrem na Říčany a nese jméno sv.
Václava. Svému účelu tj. pietnímu uložení lidských ostatků v rakvi či urně slouží od září 1911
a má rozlohu 9.571,6 m2 tj 95,716 aru neboli 0,95716 hektaru. Je zde celkem 780 zděných
hrobek či kopaných hrobů, 357 urnových hrobů, 1 rozptylová loučka a 3 oddělení
kolumbária, z nichž každé obsahuje 12 skříněk na 3 urny. Kolumbárium s loučkou byly
zřízeny až na počátku 21. století. Na loučce bylo k 31. prosinci 2012 rozptýleno 31 občanů.
V době vzniku hřbitova bylo zvykem zřizovat ho církví a nebožtíci byli k věčnému spánku
ukládáni podle náboženského vyznání. Sebevrazi jak se tehdy říkalo „samovrazi“ byli
pohřbíváni výhradně vně hřbitova za jeho zdí. Roku 1907 začalo být zastupitelstvu obce
jasné, že uhříněveský katolický hřbitov u cukrovaru přestává stačit. Evangelický hřbitov byl
v nedalekých Benicích a židovský za oborou. Zřízení hřbitova církví musely povolit i úřady
v hlavním městě císařství Vídni. Místní farní kronika je plná dopisů mezi zastupitelstvem,
místním farním úřadem a císařskými úřady týkající se zřízení a povolení zřízení hřbitova. Po
tahanicích, trvajících do roku 1911, tehdejší starosta obce Antonín Semanský daroval své
pole obci na zřízení nového hřbitova. Sám, ač bigotně věřící katolík, si v darovací smlouvě
vymínil, že na hřbitově mohou spočinout ostatky věřících všech náboženství, bezvěrců a
případní samovrazi nebudou k věčnému spánku ukládáni vně zdi, jak bylo zvykem, ale u zdi
uvnitř hřbitova. Kupodivu podmínka byla nakonec katolickou církví i úřady ve Vídni
akceptována. Od počátku trvání hřbitova v domku bydlel i hrobník. Dlouholetým
uhříněveským hrobníkem byl pan Pecháček, následovala ho paní Červenková a ji pak
v rychlém sledu několik dalších lidí. Bohužel po roce 1990 obec hrobníkův domek prodala a o
hřbitov se starala externí firma. Její služby byly velmi často a nutno říci oprávněně terčem
kritiky občanů. Smlouva byla s firmou k 31. květnu 2012 rozvázána a od 1. června se o
hřbitov starají pracovníci odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 22. Je nutné
podotknout, že změna byla za krátkou dobu vidět. Byly instalovány nové odpadkové koše,
lavičky a prořezány keře a stromy a celý hřbitov je řádně sekán a hrabán. Bohužel nejde
přesně sdělit, kolik uhříněveských občanů tu již našlo své místo posledního odpočinku,
protože i když byla od počátku písemná a nyní počítačová evidence, mnozí pozůstalí
nenahlásí úřadu uložení rakve či urny, i když je to jejich povinnost. Podle evidence, která čítá
3.836 pohřbených, je zde v průměru pohřbeno 40 lidí ročně a tak kvalifikovaný odhad za 100
let říká cca 4.000 pohřbených. Ještě jedna zajímavost nastala letos v souvislosti s naším
hřbitovem. Koncem června zde byl vedle rozptylové loučky zřízen první pravoslavný hrob
s nádherně řemeslně zpracovaným dřevěným pravoslavným dvouramenným křížem. Do něj
rodina uložila ostatky Kazacha Jaroslava Fofanova narozeného 3. ledna 1972 a zemřelého 15.
června 2012, trvale bydlícího v nedalekém Tehovci. Nutno podotknout, že po Uhříněvsi
kolovaly zvěsti, že se nebožtík stal obětí násilného trestného činu. Kronikář dodává, že to
42

zcela jistě nebyl první pravoslavný křesťan, který zde nalezl místo posledního odpočinku.
Jsou určitě i v jiných v hrobech katolických či evangelických rodin. Jedním z nich je i
kronikářův dědeček mjr. Michal Klich, narozený 31.12.1894 v Jaltě, pohřbený do hrobky
katolických členů rodiny jeho manželky v říjnu 1971.

Místní knihovna Uhříněves
Vedoucí knihovny byla nadále paní Kateřina Kykalová a druhou knihovnicí paní Vlasta
Čepičková. Půjčovní doba pondělí a středa 8.30 -18.00, úterý a čtvrtek 8.30 -16.30 a pátek
8.30 -14.00 hodin. Ke dni 31. prosince 2012 bylo v knihovně evidováno celkem 8 265 knih
krásné literatury a celkem 3 140 knih naučných. V součtu knižní fond místní knihovny
tedy činil 11 405 knih. Registrováno bylo 622 čtenářů z toho 176 mladších 15 let. Za rok
2012 knihovnu navštívilo celkem 4 298 návštěvníků. Dospělí si vypůjčili 6 892 knih krásné
literatury a 1 050 knih naučných. Dětem bylo půjčeno 758 knih krásné literatury a 297
naučných knih. Celkem si čtenáři vypůjčili 8 997 knih a časopisů. Do nákupu knižního
fondu bylo investováno celkem 65.705,- Kč a nakoupeno bylo celkem 322 nových knih. To
znamená, že průměrná cena za pořízení jedné nové knížky činila 204,05 Kč. Celkové
přírůstky však díky darům občanů však byly 1 526 ks. Vyřazeno pro poškození či ztrátu bylo
celkem 309 knih. Za zápisné, použití internetu a pokuty za pozdní vrácení či poničení knih
čtenáři zaplatili za rok 2012 celkem 49.989,- Kč.
STALO SE …
Den země
Za nevlídného, větrného počasí se ve čtvrtek 17. května uskutečnil na Novém náměstí
tradiční Den země. V rámci akce si opět mohly především děti ve stáncích na prostranství
před radnicí ověřit svoje znalosti z oblasti ochrany životního prostředí a ochrany přírody.
Oprava oken na katolické faře
Na přelomu května a června byla důkladně opálena, opravena a natřena původní okna
uhříněveské římskokatolické fary. Práce provedl pan Jaroslav Jelínek z Ratiboře u Vsetína.
Vše si vyžádalo náklady cca 350.000,- Kč, které byly uhrazeny z peněz, které farnosti odkázal
v roce 2011 zesnulý dlouholetý uhříněveský římskokatolický duchovní správce P. Oldřich
Pokorný. Tento dlouholetý uhříněveský římskokatolický duchovní správce byl k nemalou
finanční částku. Nezbývá než dodat: Pán Bůh mu za to zaplať a dopřej věčné nebeské
království!
Průřez lip ve Lnářské ulici
V polovině června provedla firma TREEMAN prořez lipové aleje vedoucí polovinou
Lnářské ulice. Zdravotní stav stromů byl již delší dobu předmětem kritiky občanů bydlících
v této ulici. Při každém větru docházelo nejen k ohrožení jejich majetku, ale i jejich zdraví,
protože z nemocných stromů padaly větve, které měly až 15cm v průměru. Všechny stromy
byly prořezány a zbaveny tak uschlých mohutných větví a nadále budou přispívat ke kvalitě
ovzduší městské části.
Průřez stromů v ulici K Dálnici
V polovině června provedli zaměstnanci odboru hospodářské správy pánové Milan Pavlicki,
Lubomír Pešek a Tomáš Gabčo částečné prořezání větví v ulici K Dálnici. Jednalo se o
především jehličnaté stromy vysazené v prostorách bývalého „hliníku“. Ty vzrostly tak, že
jejich větve téměř znemožňovaly průchod po chodníku v této ulici.
Elektronika v kostele Všech svatých
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Počátkem července byl v děkanském kostele Všech svatých instalován na oblouk kněžiště
digitální číselník s velkými červenými číslicemi ukazující číslo liturgické písně, která se bude
v následující části mše svaté zpívat. K číselníku jsou dva ovladače. Jeden může přímo
z presbytáře ovládat kněz sloužící mši a druhý varhaník na kůru. Instalaci zařízení provedl
pan Jan Vilímovský z Vlašimi a vyžádala si náklad cca 10.000,- Kč včetně DPH.

Restaurování čtyř soch s hlavního oltáře kostela Všech svatých
V úterý 17. července byly z hlavního oltáře kostela Všech svatých sňaty čtyři sochy ctností –
Láska, Naděje, Síla a Víra. Začala tím další fáze restaurování součástí presbytáře kostela.
Práce opět provedla restaurátorská dílna Brandl pod vedením RNDr. Mileny Nečáskové.
Sochy se na své místo vrátily v pátek 21. prosince a práce si vyžádaly náklady 176.000,- Kč.
Ty byly zaplaceny částečně z farních peněz (dědictví po p. Oldřichu Pokorném) a 13.858,- Kč
přispělo Občanské sdružení Uhříněves, které prostředky získalo z dobrovolného vstupného na
svých kulturních akcích a z pořádání posvícení v roce 2011 a 2012.
Prezentace pivovaru Krušovice
Na úterý 17. července od 11 do 18 hodin byla v prostoru u bývalé úřadovny České pošty na
Novém náměstí plánována prezentace tohoto známého českého pivovaru. Byl zde přistaven
historický autobus s výstavkou a občanům byla zdarma nabízena ochutnávka piva. Bohužel
pro nepřízeň počasí (především velký vítr a déšť) byl z řad občanů o akci malý zájem a proti
ji pořadatelé ve 14.30 hodin ukončili.
Uhříněves přišla o rekord
V pondělí 20. srpna ztratila Uhříněves držení dosavadního teplotního rekordu, který jí patřil
od 27. července 1983. Tehdy u nás byla naměřena teplota +40,2oC ve stínu. V letošním roce
nás o dosavadní prvenství připravila obec Dobřichovice v okrese Praha-západ. Meteorologové
tu naměřili o 0,2oC, tedy +40,4oC. Uhříněvsi rekord de facto zůstal, protože šlo o rekord za
celé bývalé Československo a dobřichovičtí drží rekord „pouze“ za Českou republiku.
Oprava fasády na katolické faře
Na přelomu září a října byla důkladně opravena fasáda farní budovy a to z důvodu finanční
náročnosti pouze na straně obrácené do ulice Přátelství a na straně vedoucí na náměstí Bratří
Jandusů. Práce provedla firma Jaroslav Jelínek z Ratiboře u Vsetína. Vše si vyžádalo náklady
cca 420.000,- Kč, které byly uhrazeny z dědictví po zesnulém Otci Oldřichovi Pokorném.
Oprava a instalace desky padlým sokolským legionářům
V týdnu od 26. září do 3. října byla pasířskou firmou pana Pavla Křivánka z Uhříněvsi
vyčištěna bronzová deska 480mm x 980mm x 16mm čtyřem padlým sokolským legionářům
(Antonín Assmann, Jiří Koliha, Antonín Lemberka a Jaroslav Růžička). Desku nechali v roce
1934 vyrobit uhříněveští sokolové a 23. září 1934 ji instalovali na budovu nové sokolovny. Je
zajímavé, že deska tu přečkala dvě totality (nacistickou a komunistickou), aniž byla
demontována. K demontáži došlo až v roce 2008 v souvislosti s přestavbou uhříněveských
sokoloven na mutikuturně-sportovní centrum. Od té doby byla deponována v Uhříněveském
muzeu. S postupem času sílily „tlaky“ na návrat desky. Proto ji dnešní sokolové nechali za
10.800,- Kč vyčistit a ve středu 17. října instalovat v prostorách staré sokolovny. Instalační
práce provedli pánové Michal Klich, Milan Pavlicki, Radan Teslík, Michal Frank a Tomáš
Gabčo. Náklady na usazení si vyžádaly 2.692,- Kč.
SPOLKY A ORGANIZACE
DŮM UM
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Organizace nadále patří k těm nejaktivnějším, která působí v naší městské části. Při své práci
se stará o smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Během roku pořádala několik
desítek kroužků, kde se děti mnohému naučily. Byl otevřen například kroužek keramiky,
malby na hedvábí, výtvarný kroužek a nespočet sportovních kroužků. Výsledky svého snažení
děti prezentovaly v Uhříněveském muzeu při tradiční Velikonoční a Vánoční výstavě.
V rámci svého působení organizace uspořádala též několik soutěží např. výtvarnou soutěž na
téma „Cesta kolem světa“ a její děti se účastnily mnoha turnajů např. ve florbalu.
DPS JISKŘIČKA
Sbor koncertoval v únoru v Husově modlitebně, v březnu v kulturním domě na Vinohradech a
v dubnu na historických schodech ZŠ Janusů. Od čtvrtka 24. května do neděle 27. května sbor
hostil Pevecký sbor Ozvena ze slovenského Vranova nad Topĺou. V rámci jeho návštěvy děti
společně koncertovaly v pátek 25. května v sále pražského Hlaholu a v sobotu 26. května
v Uhříněveském muzeu. Závěrečný koncert sezóny se uskutečnil ve čtvrtek 21. června
v Divadle Bolka Polívky U22. Ke konci školního roku odešla sbormistryně Dana Škardová.
Za jejím odchodem byly finance, které se sboru nedostávaly a nemohl tak dostát svým
finančním závazkům vůči sbormistryni. Nahradila ji Bc. Anna Mundilová.
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
V sobotu 9. června uspořádala jubilejní 9. ročník uhříněveského splávku. Letos k pořádání
závodů využila opět rybníka Vodice. Závodů se zúčastnilo celkem 36 dětí. Oč méně bylo
závodníků, o to větší byl jejich doprovod 100 přihlížejících. Ten vytvořil takovou atmosféru,
že by mu ji mohly závidět větší akce. Děti vylovily 98 ryb. Závody vyhrál Petr Vávra s 388
body, na 2. místě se umístil Petr Brabec s 369 body následovaný Lukášem Břicháčkem s 323
body.
MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE UHŘÍNĚVES - HÁJEK
Skupina tradičně spoluorganizovala s Úřadem městské části Praha 22 třetí květnovou středu
Květinový den Ligy proti rakovině. V sobotu 12. května pořádala ve spolupráci s TJ SOKOL
Uhříněves tradiční odpoledne ke Svátku matek. Kulturní akce se konala v Divadle U22 a
vystoupily na ní děti z mateřské školky, žáci ZUŠ Lyra, herečka Miriam Kantorková a dvě
zpěvačky a harmonikář. V úterý 11. září za slunného dne a +28oC a ve středu 12. září opět za
studeného a deštivého počasí jako v roce 2010 a 2011 s +12oC se MS připojila k charitativní
akci nadace zpěvačky Anety Langerové „Den pro světlušku“. Na Novém náměstí
v dopoledních hodinách prodávaly členky MS ČČK spolu s dívkami z obou uhříněveských
základních škol oblečených do kostýmů berušek drobné předměty. Výtěžek 21.240,-Kč
putoval ve prospěch nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.
OSU – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ UHŘÍNĚVES
Hlavní náplní činnosti bylo nadále organizování komorních i masovějších kulturních akcí,
jejichž výtěžek byl věnován na restaurování hlavního oltáře v Děkanském kostele Všech
svatých v Uhříněvsi. V roce 2012 uspořádalo tyto akce:
V sobotu 10. března od 16 hodin 15 návštěvníků v Uhříněveském muzeu vyslechlo
přednášku JUDr. plk. Michala Dlouhého, duchovního otce oblíbeného televizního seriálu
Četnické humoresky. Přítomní měli možnost si zakoupit i několik knih s četnickou tématikou.
V neděli 25. března od 16 hodin 15 návštěvníků v Uhříněveském kostele Všech svatých
vyslechlo koncert chrámového sboru. Výtěžek 1.716,- Kč byl z 50% věnován na restaurování
hlavního oltáře kostela všech svatých a z 50% na potřeby českobratrské církve evangelické.
V sobotu 20. října od 16 hodin přišlo 20 návštěvníků do Uhříněveského muzea na Poetické
odpoledne se zpěvákem, skladatelem, malířem, textařem, skladatelem a spisovatelem
Richardem Pachmanem.
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V sobotu 3. listopadu od 10 hodin do 17 hodin v muzeu, na Novém náměstí a ve školní
jídelně již potřetí Uhříněveskou pouť. V prostorách jídelny, muzea a Nového náměstí byly
k vidění ukázky lidových řemesel, probíhal stánkový prodej, prodej občerstvení. Součástí i
dobročinný bazar v muzeu.
O 2. svátku vánočním – sv. Štěpánu ve středu 26. prosince mělo 200 občanů možnost
prožít opravdovou vánoční atmosféru. V kostele Všech svatých se od 16 hodin konalo
provedení České mše vánoční J.J.Ryby v podání sólistů a sboru Státní opery Praha.

SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNIKŮ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
Konšelstvo Obce baráčníků se k seděním pravidelně scházelo každé první úterý v měsíci
v Uhříněveském muzeu. Rychtářkou Obce byla nadále Julie Podrázská a syndikem Jana
Sedláčková. V sobotu 22. září uspořádala v restauraci „Na lišce“ tradiční Václavskou zábavu.
Mnohé tetičky a mnozí sousedé se též účastnili rozmanitých akcí pořádaných veleobcí
organizace a konaných v centru Prahy např. 28. října v Národním muzeu.
SHM KLUB Uhříněves - Kolovraty
Klub pod vedením manželů Stanislava a Magdaleny Pasekových i v letošním roce patřil
k nejaktivnějším v oblasti péče o děti a mládež, aby smysluplně trávily volný čas. V
prostorách Klubu 803 V Bytovkách desítky kroužků pro odpolední aktivity (modelářský
kroužek, turistický kroužek, kroužek keramiky, deskových her, malby na hedvábí apod.).
V dopoledních hodinách též pořádala kroužky a setkání pro maminky s dětmi na mateřské
dovolené. Klub pořádal též různé sportovní turnaje např. ve florbale či šachu.
TJ SOKOL Uhříněves
Výbor jednoty nadále zajišťoval chod sokolovny. V rámci podnájmů tu cvičily děti v oddílu
karate, pro ženy probíhalo cvičení aerobiku a zoomby a pro dospělé kurzy tai chi. V rámci
oddílů TJ SOKOL zde každou středu odpoledne a čtvrtek dopoledne cvičili rodiče s dětmi a
každé úterý odpoledne probíhalo kondiční cvičení žen.
V sobotu 4. března uspořádal DS „UCHO“ v divadle tradiční maškarní karneval pro děti.
Divadlo „praskalo ve švech“. Přišlo celkem 135 dětí a 220 dospělých. V sobotu 14. dubna
uspořádal DS „UCHO“ v Divadle Bolka Polívky U22 reprízu detektivní hry Agathy Christie
„Past na myši“. V hledišti zasedlo 52 platících diváků. V sobotu 12. května TJ SOKOL
spolupořádal s MS ČČK Uhříněves-Hájek v Divadle Bolka Polívky U22 tradiční kulturní
odpoledne ke Dni matek. Ve středu 27. června uspořádal DS „UCHO“ v Divadle Bolka
Polívky U22 premiéru detektivní hry „Lysistrata“. V hledišti zasedlo 96 platících diváků.
V úterý 24. září Výbor TJ SOKOL na svém zasedání rozhodl, že na náklady jednoty bude
vyčištěna bronzová pamětní deska 4 legionářů-sokolů, kteří padli v 1. světové válce. Deska
přežila 2. světovou válku i dobu komunismu na budově nové sokolovny. V souvislosti
s rekonstrukcí byla v roce 2008 sňata a od té doby byla umístěna v Uhříněveském muzeu.
Práci provedl pan Pavel Křivánek z uhříněveské pasířské dílny CuMs a vyžádala si náklad
10.800,- Kč. V říjnu byla deska umístěna ve staré sokolovně. V neděli 9. prosince se
v Divadle U22 Bolka Polívky konala premiéra hry DS „UCHO“ Dveře aneb Pane, Vy jste
náhoda.
TJ Uhříněves
Její oddíly cvičily v Lidovém domě a na fotbalovém hřišti za oborou. Na sobotu 2. června
připravila již 34. ročník oblíbeného turistického pochodu PO-PO-LES. Počasí pochodníkům
letos přálo a nezmokli jako v loňském roce. Pochodovalo jich přes 1 000. Oddíl FC Čechie
opět pořádal nábor pro zájemce nejen z řad kluků ale i dívek.
PRŮMYSL, OBCHOD SLUŽBY
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V souvislosti se situací v arabských zemích došlo na přelomu února a března ke skokovému
nárůstu cen pohonných hmot. V pátek 4. března se ceny vyšplhaly na nejvyšší úroveň od září
2005. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 stál v průměru 33,89 Kč (zdražení o 59
haléřů za týden) a litr nafty za 33,30 Kč (zdražení o 51 haléřů za týden). Byly i benzínky, kde
benzín stál 36,- Kč a nafta 35,- Kč. Od 1. ledna 2012 vzrostla výše DPH (daně z přidané
hodnoty), a to snížená sazba z 10 na 14% a základní z 19 na 20%. To mělo za následek vzrůst
cen nejen potravin a služeb, ale veškerého zboží. Ač vláda předpokládala, že zvýšení sazeb
bude mít za následek větší příjem z DPH do státního rozpočtu, opak byl pravdou. Lidé museli
značně šetřit, a tak byl zaznamenán pokles příjmu. Mnohokrát se také nakupující setkávali
s různými akcemi, kdy se zboží prodávalo za výhodné ceny. Proto tabulka uvádějící průměrné
ceny je v tomto roce velmi orientační. Podle Českého statistického úřadu byla průměrná hrubá
mzda v roce 2012 24.626,- Kč tj. cca 980,97 EUR. Nutno však, stejně jako v loňském roce,
podotknout, že na tuto mzdu dosáhlo pouze 30% pracujících. Ostatní pracovali za mzdy
nepoměrně nižší. Spotřebitelské ceny však vzrostly o 3,1% a tak reálná mzda o 0,7% klesla.
O kolik zdražily potraviny
Potravina

CHLÉB KMÍNOVÝ
MOUKA PŠENIČNÁ
RÝŽE LOUPANÁ
KUŘE KUCHANÉ
CHLAZENÉ
OLEJ SLUNEČNICOVÝ
VEJCE SLEPIČÍ
MÁSLO
MLÉKO
PLNOTUČNÉ 3% TUKU
SÝR EIDAM 40% TUKU
TĚSTOVINY
PAPRIKY KAPIE
RAJČATA SKLENÍKOVÁ
JOGURT BÍLÝ 15% TUKU

Jednotka

Průměrná
cena
v roce 2011

Průměrná
cena
1.1.2012

Průměrná
cena
31.12.2012

Rozdíl

kg
kg
kg
kg

25,05
14,95
31,70
65,15

25,05
14,95
31,70
65,15

25,82
15,42
32,71
67,23

+0,77
+0,47
+1,01
+2,08

litr
ks
250 g
litr

41,70
3,40
31,70
18,80

41,70
3,40
31,70
18,80

43,03
4,20
32,71
19,40

+1,33
+0,80
+1,01
+0,60

kg
kg
kg
kg
200 ml

156,20
34,55
115,75
48,30
14,20

156,20
34,55
115,75
48,30
14,20

161,20
35,66
119,45
49,74
14,65

+5,00
+1,11
+3,70
+1,44
+0,45

O kolik zdražily alkoholické a nealkoholické nápoje
Nápoj

Jednotka

Průměrná
cena
v roce 2011

Průměrná
cena
1.1.2012

Průměrná
cena
31.12.2012

Rozdíl

PIVO STAROPRAMEN
PIVO GAMBRINUS
PIVO STAROPRAMEN TOČENÉ
PIVO STAROPRAMEN TOČENÉ
DŽUS OVOCNÝ CAPPY
MINERÁLKA MATTONI

0,5 litru
0,5 litru
0,5 litru

12,15
13,23
24,30

12,15
13,23
24,30

12,50
13,65
25,00

+0,35
+0,42
+0,70

0,5 litru

25,30

25,30

26,10

+0,80

2 litry
1,5 litru

33,90
17,60

33,90
17,60

35,00
18,20

+1,10
+0,60

O kolik zdražily pohonné hmoty
Pohonná hmota

BENZÍN SPECIAL 91
BENZÍN NATURAL 95

Jednotka

Průměrná cena
v roce 2011

Průměrná cena
1.1.2012

Průměrná cena
31.12.2012

Rozdíl

litr
litr

30,20
30,80

30,20
30,80

31,40
34,90

+1,20
+4,10
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NAFTA
LPG – ZEMNÍ PLYN

litr
litr

30,70
14,50

30,70
14,50

34,70
16,30

+4,00
+1,80

O kolik zdražily cigarety
Druh cigaret

SPARTA
PETRA
START
MARLBORO

Jednotka

Průměrná cena
v roce 2011

Průměrná cena
1.1.2012

Průměrná cena
31.12.2012

Rozdíl

20 ks
20 ks
20 ks
20 ks

69,00
67,00
59,00
83,00

69,00
67,00
59,00
83,00

73,00
71,00
63,00
87,00

+4,00
+4,00
+4,00
+4,00

48

KRONIKA 2013
V úterý 1. ledna jsme vstoupili do 20. roku trvání novodobé samostatné České republiky, do
roku 100. výročí povýšení Uhříněvsi na město a 100. výročí vybudování budovy současné
uhříněveské fary a do roku 700. výročí první písemné zmínky o obci Hájek. Nastal rok, kdy si
občané poprvé v historii přímou dvoukolovou většinovou volbou zvolili nového prezidenta
republiky kandidáta Strany práv občanů Zemanovců – Ing. Miloše Zemana, CSc.
Od 1. ledna se též změnily daně. Daň z přidané hodnoty u základní sazby vzrostla z 20% na
21% a u snížené sazby (pro potraviny, léky, knihy, tisk) ze 14% na 15%. Byla zavedena též
druhá sazba daně z příjmu fyzických osob vydělávajících více jak 100 000,- Kč měsíčně.
Dosud platila jednotná výše 15%. Nyní bude příjem nad výše uvedenou částku daněn 22%.
Český statistický úřad počátkem února hlásil 10% tj. nejvyšší nezaměstnanost od vzniku
samostatné České republiky. Bez práce bylo více jak 580 000 práceschopného obyvatelstva.
Nastal rok permanentního zápasu nejsilnější strany vládní koalice ODS s klesajícími
volebními preferencemi. Ty byly koncem března kolem 8,5%. Nastal rok politické nestability,
která skončila v polovině června demisí vlády Petra Nečase, rozpuštěním Poslanecké
sněmovny koncem srpna a předčasnými parlamentními volbami na konci října.
V úterý 1. ledna se předsednictví Evropské unie ujala Irská republika.
V pondělí 1. července převzala od Irska předsednictví Evropské unie Litevská republika. V
tentýž den se unie rozrostla z tzv.“27“ na „28“. Členskou zemí unie s číslem 28 se stala
Chorvatská republika. Rozloha se zvětšila o 56 542 km2 a přibyly cca 4 291 000 obyvatel.
Unii nyní patří strategické pobřeží Jaderského moře od severozápadu k jihovýchodu v délce
1 777 km. Unie nyní zaujímá celkovou rozlohu 4 381 376 km2 s cca 507 743 000 obyvatel.
Prezidentská amnestie
V úterý 1. ledna pronesl Václav Klaus poslední novoroční projev ve funkci prezidenta
republiky. V samém konci překvapivě vyhlásil u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné
České republiky rozsáhlou amnestii. Ta přinesla svobodu 7.416 vězňům a podmínečně
odsouzeným a stíhaným. Dalších cca 12.000 odsouzených nemuselo vykonat veřejně
prospěšné práce. Šíři amnestie kritizovali občané i politici. Mnozí starostové a ředitelé škol na
protest proti amnestii předčasně sňali prezidentův portrét ze zdí svých kanceláří a učeben.
Celkem 30 senátorek a senátorů podalo ústavní stížnost proti článku II. amnestie zastavující
trestní stíhání trvající více jak 8 let a nehrozí-li vyšší trest jak 10 let. Šlo o rozsáhlé korupční a
tunelářské kauzy minulosti, ve kterých statisíce občanů přišlo o své úspory. Amnestie otřásla i
důvěrou v hlavu státu. V březnu na uzavřené schůzi Senát rozhodoval o návrhu žaloby 28
senátorů na obžalobu Václava Klause z velezrady. V tajném hlasování plénum rozhodlo 38
hlasy proti 30 o tom, že bude na prezidenta podána žaloba k Ústavnímu soudu pro velezradu.
Loučení hlavy státu se svou funkcí bylo tak za skandálních okolností. Žalobu začalo plénum
Ústavního soudu projednávat v úterý 12. března. Soud vynesl ve středu 27. března
rozsudek, který žalobu 11 hlasy proti 1 zamítl.
Historicky první přímé volby hlavy státu - prezidenta republiky
Po několika pokusech v Poslanecké sněmovně a Senátu byla na jaře 2012 přijata novela
Ústavy České republiky platná od 1. října 2012 zavádějící přímou volbu prezidenta republiky.
V pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. ledna od 8 do 14 hodin mohli občané,
po „nezáživné“ předvolební kampani zjitřené pouze ústavní stížností kandidáta senátora
Tomia Okamury, poprvé přistoupit k 1. kolu přímé volby hlavu státu a zvolit nástupce
současného prezidenta Prof. Ing. Václava Klause, CSc. V Uhříněvsi, bylo otevřeno celkem 7
volebních místností. V jednotlivých okrscích byly zjištěny tyto konečné výsledky:
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Volební účast
číslo okrsku a jeho sídlo
voličů volilo
%
platné hlasy
%
1.137
752 66,11
750 99,73
947 – ZŠ Jandusů
700 70,00
698 99,71
948 – klubovna TJ SOKOL Divadlo U22 1.000
998
735 73,65
732 99,73
949 – ZŠ Jandusů
1.213
733 60,43
727 99,18
950 – Veřejná jídelna Nové náměstí
1.054
736 69,83
736 100,00
951 – ZŠ U Obory
535
401 74,95
400 99,75
952 – Pitkovice
371
277 74,66
272 98,55
953 – Hájek
CELKEM
6.308 4.334 68,70
4.315 99,56

Platné hlasy a jejich % pro jednotlivé kandidáty ve volebních okrscích
kandidát
č. 1 - ROITHOVÁ Zuzana, MUDr. MBA
(KDU-ČSL)

č. 2 - FISCHER Jan, Ing. CSc. (bezpartijní)
č. 3 - BOBOŠÍKOVÁ Jana, Ing. (Suverenita)
č. 4 - FISCHEROVÁ Taťána (Klíčové hnutí)
č. 5 - SOBOTKA Přemysl, MUDr. (ODS)
č. 6 - ZEMAN Miloš, Ing., CSc. (SPOZ)
č. 7 - FRANZ Vladimír, Prof. JUDr. (bezpartijní)
č. 8 - DIENSTBIER Jiří, Mgr. (ČSSD)
č. 9 - SCHWARZENBERG Karel (TOP09)

947 948 949 950 951 952 953 celkem
35
24
26
17
22
12
12
148
4,66

3,43

3,55

2,33

2,98

3,00

4,41

3,43

84

77

99

108

77

29

30

504

11,20

11,03

13,52

14,85

10,46

7,25

11,02

11,68

7

9

9

8

2

4

2

41

0,93

1,28

1,22

1,10

0,27

1,00

0,73

0,95

141

24

28

16

27

25

15

6

3,20

4,01

2,18

3,71

3,39

3,75

2,20

3,27

17

21

33

19

43

9

11

153

2,26

3,00

4,50

2,61

5,84

2,25

4,04

3,55

151

98

134

117

151

65

44

760

20,13

14,04

18,30

16,09

20,51

16,25

16,17

17,61

59

47

40

41

46

23

22

278

7,86

6,73

5,46

5,63

6,25

5,75

8,08

6,44

79

49

75

82

94

40

30

449

10,53

7,02

10,24

11,27

12,77

10,00

11,02

10,41

294

345

300

308

276

203

115

1 841

39,20

49,42

40,98

42,36

37,50

50,75

42,27

42,67

Volili také čeští občané trvale či přechodně žijící v zahraničí. Na zastupitelských úřadech po
celém světě byly otevřeny 102 volební místnosti a v seznamech bylo zaregistrováno celkem
8 869 voličů. K volebním urnám jich přišlo 5 567 tj. 62,77 %. Výsledky byly následující:
kandidát
počet platných hlasů
%
č. 1 - ROITHOVÁ Zuzana, MUDr. MBA (KDU-ČSL)
307 5,52
č. 2 - FISCHER Jan, Ing. CSc. (bezpartijní)
461 8,29
č. 3 - BOBOŠÍKOVÁ Jana, Ing. (Suverenita)
26 0,46
č. 4 - FISCHEROVÁ Taťána (Klíčové hnutí)
198 3,56
č. 5 - SOBOTKA Přemysl, MUDr. (ODS)
142 2,55
č. 6 - ZEMAN Miloš, Ing., CSc. (SPOZ)
559 10,05
č. 7 - FRANZ Vladimír, Prof. JUDr. (bezpartijní)
337 6,06
č. 8 - DIENSTBIER Jiří, Mgr. (ČSSD)
509 9,15
3 019 54,31
č. 9 - SCHWARZENBERG Karel (TOP09)

V 1. kole voleb bylo v celé zemi a na zastupitelských úřadech po celém světě otevřeno celkem
14 904 volebních místností pro 8 435 522 oprávněné voliče. Do urny svůj hlas vhodilo
celkem 5 171 166 tj. 61,31% oprávněných voličů. Z těchto hlasů jich bylo celkem 0,47% tj.
24 195 neplatných. Celorepublikové výsledky byly následující:
kandidát
počet platných hlasů
%
č. 1 - ROITHOVÁ Zuzana, MUDr. MBA (KDU-ČSL)
255 045 4,95
č. 2 - FISCHER Jan, Ing. CSc. (bezpartijní)
841 437 16,35
č. 3 - BOBOŠÍKOVÁ Jana, Ing. (Suverenita)
123 171 2,39
č. 4 - FISCHEROVÁ Taťána (Klíčové hnutí)
166 211 3,23
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č. 5 - SOBOTKA Přemysl, MUDr. (ODS)
č. 6 - ZEMAN Miloš, Ing., CSc. (SPOZ)
č. 7 - FRANZ Vladimír, Prof. JUDr. (bezpartijní)
č. 8 - DIENSTBIER Jiří, Mgr. (ČSSD)
č. 9 - SCHWARZENBERG Karel (TOP09)

126 846 2,46
1 245 848 24,21
351 916 6,84
829 297 16,12
1 204 195 23,40

Do 2. kola z 1. místa postoupil kandidát č. 6 – Ing. Miloš ZEMAN, CSc. (SPOZ) a z 2. místa
kandidát č. 9 – Karel SCHWARZENBERG (TOP09). Politici i politologové se vzácně
shodli, že volby byly velkým „výpraskem“ pro nejsilnější vládní stranu ODS, jejíž kandidát 1.
místopředseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka ziskem 2,5% obsadil až předposlední 8.
místo. Neshodli se však na příčině neúspěchu. Politologové to přičítali nevýrazné kampani a
politici podpisu premiéra Petra Nečase pod novoroční amnestií prezidenta republiky.
V pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna od 8 do 14 hodin mohli občané za
třeskutého mrazu -18°С až -9°С v celkem sedmi uhříněveských volebních místnostech poprvé
ve 2. kole přímo zvolit hlavu státu. V jednotlivých okrscích byly zjištěny konečné výsledky:
Volební účast
číslo okrsku a jeho sídlo
voličů volilo
%
platné hlasy
%
1.140
721
63,25
719
99,72
947 – ZŠ Jandusů
690 68,79
688 99,71
948 – klubovna TJ SOKOL Divadlo U22 1.003
982
680 69,24
677 99,56
949 – ZŠ Jandusů
1.195
691 57,82
688 99,56
950 – Veřejná jídelna Nové náměstí
1.044
704 67,43
701 99,57
951 – ZŠ U Obory
527
398 75,52
397 99,75
952 – Pitkovice
372
278 74,73
276 99,28
953 – Hájek
CELKEM
6.263 4.162 66,45
4.146 99,62

Platné hlasy a jejich % pro jednotlivé kandidáty ve volebních okrscích
kandidát
č. 6 - ZEMAN Miloš, Ing. (SPOZ)
č. 9 - SCHWARZENBERG Karel (TOP09)

947 948 949 950 951 952 953 celkem
244 149 236 244 297 155
99
1 384
33,93

21,66

34,86

35,47

42,37

28,97

35,87

33,38

475

539

441

444

404

282

177

2 762

66,07

78,34

65,14

64,53

57,63

71,03

71,03

66,62

U nás v Uhříněvsi, kde v obou kolech byla nadprůměrná účast voličů proti celorepublikovému
výsledku, zvítězil kandidát č.9 - Karel Schwarzenberg (TOP09).
I ve 2. kole volili také čeští občané trvale či přechodně žijící v zahraničí. Na zastupitelských
úřadech po celém světě byly znovu otevřeny 102 volební místnosti a v seznamech bylo
zaregistrováno celkem 10 706 voličů. K volebním urnám jich přišlo 7 731 tj. 72,71 %.
Výsledky byly následující:
kandidát
počet platných hlasů
%
č č. 6 - ZEMAN Miloš, Ing., CSc. (SPOZ)
1 213 15,78
6 471 84,21
č. 9 - SCHWARZENBERG Karel (TOP09)

Ve 2. kole voleb bylo v celé zemi opět otevřeno celkem 14 904 volebních místností pro
8 434 941 oprávněné voliče. K urnám jich přišlo 4 986 040 tj. 59,11%. Z těchto hlasů jich
bylo celkem 0,29% tj. 24 905 neplatných. Celorepublikové výsledky byly následující:
kandidát
počet platných hlasů
%
č. 6 - ZEMAN Miloš, Ing., CSc. (SPOZ)
2 717 405 54,80
2 241 171 45,19
č. 9 - SCHWARZENBERG Karel (TOP09)

Z těchto konečných výsledků vyplynulo, že historicky prvním přímo občany zvoleným
prezidentem České republiky na období 08.03.2013–07.03.2018 se stal kandidát č. 6 – Ing.
Miloš Zeman, CSc. (SPOZ).
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Stručný životopis 3. prezidenta České republiky
Nový prezident Ing. Miloš Zeman, CSc. se narodil 28. září 1944 v Kolíně. V roce 1963
dostudoval Střední ekonomickou školu v Kolíně. V letech 1965-1969 nejprve dálkově, poté
na denním studiu navštěvoval národohospodářskou fakultu VŠE v Praze. Během Pražského
jara v roce 1968 vstoupil do KSČ, ze které byl v roce 1970 pro nesouhlas se vstupem vojsk
Varšavské smlouvy v srpnu 1968 vyloučen. V letech 1971-1984 pracoval v tělovýchovném
podniku Sportpropag v oddělení komplexního modelování. V letech 1984-1989 pracoval
v podniku Agrodat, kde se zabýval simulačními modely zemědělských systémů. V srpnu 1989
publikoval v Technickém magazínu článek „Prognostika a přestavba“, kde kritizoval režim.
Za to byl propuštěn ze zaměstnání. V listopadu 1989 se aktivně účastnil protirežimních akcí a
budování Občanského fóra. V lednu 1990 byl kooptován za poslance Sněmovny národů
Federálního shromáždění ČSSR. Mandát obhájil ve svobodných volbách v červnu 1990 za
OF. V červnu 1992 byl za ČSSD zvolen do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR.
V roce 1992 se stal předsedou pražské organizace ČSSD. V letech 1993–2001 byl pak
celostátním předsedou ČSSD, v letech 1996-1998 byl předsedou Poslanecké sněmovny, od
22. července 1998 do 12. července 2002 byl předsedou menšinové vlády české republiky,
jejíž vznik umožnila tzv. Opoziční smlouva s ODS a zároveň poslancem Poslanecké
sněmovny. V roce 2002 neobhajoval předsednický post v ČSSD, který přenechal Vladimíru
Špidlovi a oznámil svůj odchod z politiky. O návrat se pokusil v roce 2003, kdy na základě
vnitrostranického referenda kandidoval na post prezidenta republiky uvolněný Václavem
Havlem. V nepřímé volbě ho nepodpořili někteří poslanci a senátoři ČSSD a vypadl již v 1.
kole. Pak se definitivně stáhl na chalupu na Vysočině, odkud glosoval politiku a kritizoval
kroky Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse. Nakrátko uzavřel smír až s dalším předsedou
ČSSD Jiřím Paroubkem v roce 2006. Již v únoru 2007 nastal rozkol, kdy jej Paroubek obvinil,
že uzavřel pro ČSSD nevýhodnou smlouvu s advokátní kanceláří. Vyústěním bylo vystoupení
Miloše Zemana z ČSSD 21. března 2007. V březnu 2010 založil Stranu práv občanů, které byl
do května 2010 předsedou. Po odchodu z předsednického postu se strana přejmenovala a její
název nyní je Strana práv občanů-Zemanovci. Od 13. listopadu 2010 je jejím čestným
předsedou. V roce 2012 oznámil prezidentskou kandidaturu za SPOZ. V letech 1971-1978 byl
ženatý s chotí Blankou, se kterou má syna Davida, který je lékařem. V roce 1993 si vzal svou
sekretářku Ivanu Bednarčíkovou, se kterou má od roku 1994 dceru Kateřinu.
20 let samostatné české měny
V pátek 8. února jsme 20 let platili korunou českou. Do 7. února 1993 platila měnová unie
ČR a SR. Výročí připomněla již v předvečer Česká televize speciálním vysíláním na ČT24.
Do oběhu se postupně dostaly mince stříbrné barvy 10 h, 20 h, 50h, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, hnědá
10 Kč, žlutá 20 Kč, a hnědá se žlutým středem 50 Kč. Návrhy bankovek - bleděmodré 20
Kč, červenofialové 50 Kč, olivově zelené 100 Kč, oranžové 200,- Kč, hnědé 500 Kč, fialové
1.000 Kč, zelené 2.000 Kč operní pěvkyně Ema Destinová a modrošedé 5.000 Kč zhotovil
bankovek malíř, grafik a ilustrátor Oldřich Kulhánek. S postupem času byla ukončena
platnost mincí 10 h a 20 h (k 31. říjnu 2003), 50 h (k 31. srpnu 2008), bankovky 20 Kč (k 31.
srpnu 2008) a bankovky 50 Kč (k 1. dubnu 2011). Po dvaceti letech platnosti měny tak nyní
mohou Češi platit mincemi 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč a bankovkami 100 Kč, 200
Kč, 500 Kč, 1.000 Kč, 2.000 Kč a 5.000 Kč. V obchodech je stále možné vidět ceny s haléři,
ale při nákupu se výsledná cena zaokrouhluje na celé koruny. Od do 50 h dolů a od 50 h
nahoru. Mnozí občané s nelibostí nesou těžké peněženky a kapsy plné drobných mincí.
Historická událost – Svatý otec Benedikt XVI. rezignoval
V pondělí 11. února šokoval svět 264. nástupce sv. Petra na jeho stolci Svatý otec Benedikt
XVI. - Joseph Aloisius Ratzinger (*16. dubna 1927 v Marktl am Inn, Bavorsko, Německo).
Při tradičním zasedání kolegia kardinálů ve Vatikánu oznámil, že ve čtvrtek 28. února ve 20
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hodin uvolní Petrův stolec pro vysoký věk, zhoršující se zdravotní stav a úbytek duševních i
fyzických sil. V minulosti abdikoval papež pouze jednou a to Celestýn V. v roce 1294. O
rozhodnutí papeže ihned informovaly všechny světové zpravodajské stanice. Česká televize
na kanálu ČT24 změnila program a vysílala o události celé odpoledne. Benedikt XVI. byl
papežem zvolen na konkláve 19. dubna 2005, kdy nahradil zesnulého Jana Pavla II.
S veřejností se rozloučil při generální audienci na náměstí sv. Petra ve středu 27. února za
účasti více jak 150.000 věřících. Ve středu 28. února v 11 hodin se ve Vatikánu rozloučil
s kardinálským sborem a v 17 hodin odletěl vrtulníkem do letního sídla Castel Gandolfo asi
25 km jižně od Říma. Zde v 18 hodin naposledy požehnal asi 9.000 věřících. Přesně ve 20
hodin sňal s prstu pastýřský prsten, který byl podle tradice spolu s jeho osobní pečetí rozbit
stříbrným kladívkem. Zavřela se též brána paláce v Castel Gandolfo a Benedikta XVI.
přestala střežit švýcarská garda. Její úlohu převzala vatikánská policie. V ten samý okamžik
byl zapečetěn papežský byt ve Vatikánu. Po abdikaci se ke svému občanskému jménu již
nevrátil a nadále žije pod jménem Jeho Svatost Benedikt XVI., emeritní papež. Nosil bílou
sutanu bez barevných papežských ozdob a červené polobotky vyměnil za hnědé. Od
okamžiku papežovy abdikace církev do zvolení nového papeže řídil kardinál státní komoří
Ital Tarcisio Pietro Evasio Bertone SDB (*12. prosince 1934), který svolal konkláve.
Inaugurace nového prezidenta republiky
Ve čtvrtek 7. března v 11 hodin dosluhující prezident Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. a
nastupující prezident Ing. Miloš Zeman společně s manželkami Livií a Ivanou položili věnec
k hrobu prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech. Stalo se tak u příležitosti 163.
výročí jeho narození. V pátek 8. března se v 10 hodin ve slavnostně vyzdobeném
Vladislavském sále Pražského hradu sešlo 626 pozvaných hostů. Uskutečnila se tu slavnostní
schůze Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky, diplomatického sboru, představitelů
církví a náboženských společností, osobností veřejného a kulturního života. Jediným bodem
schůze byl slib prvního přímo zvoleného prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, CSc.
Jeho složením v 10:17 hodin se na 5 let ujal svého úřadu. Po skončení schůze následovala
vojenská přehlídka hradní stráže na III. hradním nádvoří. Poté se v katedrále sv. Víta,
Vojtěcha a Václava konal ve Svatováclavské kapli, kde se nachází hrob patrona české země
sv. Václava, krátký církevní obřad. Zaznělo čtení z bible a Svatováclavský chorál. Nakonec
obřadu se nový prezident České republiky poklonil lebce svatého Václava. Poté následovalo
položení květin k soše TGM na Hradčanském náměstí a slavnostní oběd pro pozvané hosty.
Zajímavost z okolí nového prezidenta republiky
Pro zajímavost kronikář uvádí, že osobním tajemníkem nového prezidenta republiky se stal
Ing. Jaroslav Hlinovský (*1956), který při Miloši Zemanovi věrně stál po celou dobu od
vzniku strany SPOZ. S tímto Jaroslavem Hlinovským, který býval hlavním účetním v obřím
secondhandu Zuzany Jachninové (dcery známého herce Jiřího Císlera) v Bořanovicích u
Prahy, hrával v letech 2002-2008 kronikář právě pod vedením Zuzany Jachninové amatérské
divadlo.
Zasedlo konkláve k volbě nového pontifika
Slovo konkláve pochází z latinského „cum clave“ což znamená „na klíč“ či „uzamčeno.“
Kardinálové jsou během volby naprosto izolováni od okolního světa. V úterý 12. března v 10
hodin se v chrámu sv. Petra konala slavnostní mše svatá a v 16.30 hodin za zpěvu hymnu
zasedlo celkem 115 kardinálů - 60 z Evropy, 33 z Ameriky, 11 z Asie, 10 z Afriky a 1
Australan v Sixtinské kapli ve Vatikánu, aby zahájili konkláve. Jejich úkolem bylo zvolit
novou hlavu katolické církve po abdikaci papeže Benedikta XVI., který se vzhledem k věku
již konkláve neúčastnil. Poprvé v historii vysílala křesťanská televize NOE příchod kardinálů
do Sixtinské kaple a jejich přísahu. Pak zaznělo latinské Extra omnis – Všichni ven. Lidé na
náměstí sv. Petra či u televizních obrazovek upírali zraky ke komínu Sixtinské kaple. Přesně
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v 19:42 hodin se vyvalil černý dým a svět věděl, že se kardinálům v prvním kole nepodařilo
nového pontifika zvolit. Pokračovalo se znovu ve středu 13. března od 10 hodin.
Následovala další dvě kola volby. V 11:40 hodin černý dým opět oznámil neshodu. Od 16
hodin byla na programu další dvě kola volby. Svatopetrské náměstí zaplnilo cca 150 000
věřících a turistů, kteří směřovali zraky ke komínu na střeše Sixtinské kaple, kde v poklidu asi
30 minut postával racek. V 19:07 propuklo náměstí v jásot. Z komína stoupal bílý dým.
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam! Oznamuji Vám radostnou zprávu.
Máme papeže!
Ve středu 13. března ve 20:13 SEČ kardinál první jáhen Francouz Jean-Loius Pierre Tauran
oznámil světu z balkonu baziliky sv. Petra jméno nového papeže. Sbor kardinálů zvolil
buenosaireského arcibiskupa Jorgeho Maria kardinála Bergoglia, který si jako první v historii
zvolil za své papežské jméno František.
Stručný životopis nového 266. Svatého otce Františka
Nového papeže kardinálové zvolili v 5. kole hlasování a zvolil si papežské jméno František
podle ochránce chudých sv. Františka z Assisi. Papež, vlastním jménem Jorge Maria
Bergoglio, SJ se narodil italským imigrantům 17. prosince 1936 v Buenos Aires a je členem
jezuitského řádu. Stal se prvním papežem z Latinské Ameriky a z tohoto řádu. Církev čekala
na neevropského papeže 1 282 let. Roku 1957 dokončil studia chemicko-technologické
střední školy. Poté studoval filozofii a teologii. Kněžské svěcení přijal dne 13. prosince 1969.
V letech 1973-1979 byl provinciálem Jezuitů pro Argentinu a 1980-1986 pak rektorem
filozofické a teologické fakulty v San Miguel. Poté doktorantsky studoval v Německu. Od
roku 1992 sloužil v jezuitském řádu v Córdobě. Dne 20. května 1992 jej papež Jan Pavel II.
jmenoval pomocným biskupem v Buenos Aires a biskupské svěcení přijal 27. června 1992.
Dne 28. února 1998 se z pověření papeže Jana Pavla II. ujal arcibiskupského úřadu v Buenos
Aires. Dne 21. února 2001 se stal kardinálem. Nový papež je ve světě znám jako zastánce
chudých a tím, že se rád stýká s obyčejnými lidmi a nerad se vyvyšuje. To projevil již tehdy,
kdy odmítl vystoupit na stupínek a přijímat zde projevy pokory od kardinálů. Zůstal stát na
stejné úrovni jako oni. I ve svém prvním vystoupení na balkoně baziliky ve 20:22, když se
sklonil před shromážděními lidmi a poprosil o modlitbu za něj. Po skončení prvního
vystoupení neodjel do papežského paláce limuzínou, ale společně s ostatními kardinály
autobusem. Dále se rozhodl, že nebude užívat byt o 12 pokojích a s terasou v nejvyšším patře
Apoštolského paláce, ale bude bydlet ve dvou místnostech v Domě sv. Marty, kde se bude
stravovat v tamní jídelně. Od mládí, kdy prodělal závažnou infekci, má pouze jednu plíci.
Inaugurační mše nového Svatého otce – Františka
V úterý 19. března v den svátku sv. Josefa se na náměstí sv. Petra ve Vatikánu od 9.30 hodin
za slunečného počasí uskutečnila dvouhodinová inaugurační mše nového papeže Františka.
Kromě sboru kardinálů, zástupců nekatolických církví se mše účastnilo 150 zahraničních
delegací a asi 250 000 věřících. I zde nový papež prokázal pověst o své skromnosti. Oblečen
byl do jednoduchého bílého roucha a odmítl zlatý pastýřský prsten. Na prst mu tak byl
navlečen pouze pozlacený stříbrný Petrův prsten. Bylo upuštěno i od tradičního klanění sboru
všech kardinálů. Tento akt symbolicky učinilo pouze 8 kardinálů. Papež František opět ve
svém projevu vyzval k ochraně dětí, starých, nemocných a těch, kdož jsou na okraji
společnosti.
Na Pražském hradě zavlála vlajka Evropské unie
Teprve v 3 260. den našeho členství v Evropské unii ve středu 3. dubna v 11 hodin vztyčili
prezident republiky Ing. Miloš Zeman, CSc. a předseda Evropské komise (vlády Evropské
unie) Portugalec José Manuel Durao Barroso (*26. března 1956 v Lisabonu) na prvním
hradním nádvoří společně s vlajkou České republiky i modrou vlajku s 12 zlatými hvězdami
symbolizující Evropskou unii. Bývalý euroskeptický prezident Klaus to odmítal. I při
6

slavnostním aktu se na Hradčanském náměstí sešli odpůrci unie, kteří pískotem proti vztyčení
vlajky protestovali. Pro zajímavost uvádím, že vlajky jsou velké 6x4m tedy celkem 24m2. Při
stejné příležitosti podepsal prezident republiky dodatek Lisabonské smlouvy tzv. Euroval
týkající se pomoci zemím platícím eurem. I to minulý prezident odmítl.
Mohlo by být! Bude? Nebylo!
V úterý 16. dubna oznámila média, že nový papež František v rozhovoru s velvyslancem
České republiky ve Vatikánu Pavlem Vošalíkem při rozhovoru použil dvakrát slova „Mohlo
by být.“ Rozhovor byl již osmým pozváním, aby se Svatý otec účastnil na bohoslužbě k 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad. V neděli 12. května Vatikán s konečnou
platností oznámil, že papež na bohoslužbu nedorazí, ale vyšle zvláštního vyslance, kterým
bude chorvatský kardinál a záhřebský arcibiskup Josip Bozanić (*20. března 1949 v Rijece).
Televize slavila narozeniny
Ve středu 1. května uplynulo již 60 let od chvíle, kdy začala vysílat Československá televize.
Současná Česká televize vznikla 1. ledna 1993 transformací Československé televize na
samostatné televize Českou a Slovenskou. Toto výročí si televize připomínala po celý rok
2013, kdy byly postupně uvedeny nejúspěšnější televizní seriály (Nemocnice na kraji města,
Náhrdelník, Sňatky z rozumu, Zlá krev, Doktor z vejminku, Slavné historky zbojnické, Život
na zámku) a televizní filmy a inscenace. Zajímavým byl i počin, kdy v hlavním vysílacím
čase v sobotu byly současnými tvůrci vyrobeny reminiscence na v minulosti oblíbené pořady
(Kufr, Šance, Zpívá celá rodina).
Trocha historie nikoho nezabije aneb „Ze života Československé respektive České
televize“
Československá televize začala vysílat 1. května 1953 a to pouze 2x týdně ve středu a
v sobotu. Za pravidelné bylo vysílání prohlášeno 25. února 1954. Vysílání 5x v týdnu úterý
– sobota začalo od 1. ledna 1955 a od 4. října 1955 i v neděli. V roce 1956 vznikají studia
v Ostravě a Bratislavě. Celotýdenní vysílání započalo 29. prosince 1958. V roce 1961
vzniká studio v Brně a v roce 1962 studio v Košicích. Dne 14. února 1970 byl vysílán první
přímý přenos z Mistrovství světa v klasickém lyžování ve Vysokých Tatrách. Na jednom
programu televize vysílala až do 10. května 1970, kdy přibyl 2. program. Barevné vysílání
na druhém programu začalo dne 9. května 1973 a na prvním programu až 9. května 1975.
Televize vysílala z různých míst po Praze, proto byla zahájena stavba na Kavčích horách,
která byla dokončena v roce 1979. Po změnách roku 1989 se od ledna 1990 1. program mění
na F1 vysílající po celé ČSFR, 2. program vysílá rozdílný program v České republice a ve
Slovenské republice. Přibyl kanál OK3 (Otevřený kanál) vysílající federálně především
zpravodajství a zahraniční tvorbu. Za dobu své existence měla Československá televize
celkem 10 generálních ředitelů a 1 vládního zmocněnce, který ji řídil krátce od září do
prosince 1968 v rozjitřené době po vstupu spojeneckých vojsk na území ČSSR v srpnu 1968.
Česká televize vznikla 1. ledna 1992 a vysílala na dřívějších okruzích OK3 a 2. programu,
který se jmenuje ČTV. Se vznikem samostatné České republiky od 1. ledna 1993 se
přejmenovávají kanály na ČT1 (dřívější ČTV), ČT2 (dřívější F1) a ČT3 (dřívější OK3).
Kanál ČT3 j 3. února 1994 zrušen a od 4. února na jeho frekvenci vysílá soukromá stanice
NOVA. Dne 2. května 2005 bylo zahájeno vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a 10. února
2006 byl spuštěn sportovní kanál ČT4 sport. Od srpna 2009 vysílá Česká televize digitálně.
Od 31. srpna 2013 byl spuštěn kanál ČT:D vysílající programy pro děti a mládež. Ten od 20
do 6 hodin přenechává frekvenci kulturnímu kanálu ČT art. Česká televize za dobu své
existence měla celkem 7 generálních ředitelů, 1 prozatímního ředitele a od ledna do února
2001 1 pověřenou ředitelku. V současné době funkci generálního ředitele České televize
vykonává od 1. října 2011 Ing. Petr Dvořák, MBA (*7. září 1964).

7

Korunovační klenoty vystaveny
V souvislosti s inaugurací rozhodl nový prezident o vystavení českých korunovačních
klenotů. Ty byly vyzvednuty z trůnní komory v podvečer ve čtvrtek 9. května. Aktu se
zúčastnilo 7 držitelů klíčů od vrat komory, kterými v současné době jsou: prezident republiky
Ing. Miloš Zeman, CSc. předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch (ČSSD); předsedkyně
Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR Miroslava Němcová (ODS), předseda vlády ČR RNDr.
Petr Nečas (ODS), arcibiskup pražský a primas český ThLic. Dominik kardinál Duka OP,
děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta Mons. Václav Malý a primátor hlavního města Prahy
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (ODS). Národní skvost mohla veřejnost spatřit po
pětihodinovém čekání ve frontě ve Vladislavském sále Pražského hradu od pátku 10. května
do neděle 19. května. Podle sdělení Správy pražského hradu klenoty za dobu letošní výstavy
vidělo 31.237 návštěvníků. Další možnost spatřit národní skvost bude nejspíše až v roce 2018,
kdy si budeme připomínat 100 let od vzniku Československé republiky.
Rozhlas slavil narozeniny
V sobotu 18. května uplynulo již 90 let od chvíle, kdy začal vysílat Československý rozhlas.
Výročí si rozhlas připomínal po celý rok 2013, kdy byly postupně uvedeny nejúspěšnější
pořady. V sobotu 18. května v 19:15 hodin, přesně v okamžiku výročí začalo 48hodinové
vysílání ze stanu v dolní části pražského Václavského náměstí.
Krize koalice na Magistrátu hlavního města Prahy
Situace na pražském magistrátu již několik měsíců nebyla dobrá. Pražané byli svědky
několika „přestřelek“ mezi koaličními partnery TOP09 a ODS. V neděli 19. května prohlásil
primátorův první náměstek RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (TOP09) v televizním
publicistickém pořadu „Otázky Václava Moravce“, že v brzké době dojde ze strany vítěze
voleb TOP09 k vypovězení koaliční smlouvy. V pondělí 20. května pak byla koaliční
smlouva s ODS definitivně vypovězena. Jedním z hlavních požadavků TOP09 bylo získání
postu primátora hlavního města. K tomu stranu opravňoval výsledek posledních voleb, který
rozdělil 63 zastupitelských mandátů mezi 4 politické strany – TOP09 26, ODS 20, ČSSD 14
a KSČM 3. Roztržka mezi koaličními partnery vyvrcholila na zasedání zastupitelstva ve
čtvrtek 23. května, kdy TOP09 s ČSSD neumožnily primátorovi řídit zasedání a pověřili jím
1. náměstka primátora Hudečka. Poslanci ODS pochopili, že minuty jejich působení ve vedení
města jsou sečteny a nemají sílu zabránit odvolání primátora a Rady hlavního města Prahy.
Na protest proto opustili zasedací síň. Krátce před 11. hodinou pak 44 zastupitelů v tajném
hlasování 41 hlasem odvolali z funkce primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc.
(ODS). Zároveň byli odvoláni 39 hlasy náměstek primátora a radní pro dopravu Josef Nosek
(ODS) a 42 hlasy radní pro majetek Alexandra Udženija (ODS). Po oznámení výsledků na
protest na funkce rezignovali náměstek primátora a radní pro výchovu a vzdělávání Mgr. Ivan
Kabický (ODS) a radní pro životní prostředí Radek Lohynský (ODS). Zastupitelstvo dočasně
pověřilo řízením města 1. náměstka primátora. Pád primátora Svobody a radních za ODS
znamenal, že tato strana po 22 letech přestala mít přímý vliv na řízení hlavního města. Jednání
zastupitelstva bylo přerušeno do čtvrtka 6. června. V pondělí 3. června oznámila pražská
ČSSD, že ve volbě primátora podpoří zástupce TOP09. Vzhledem k povodním bylo zasedání
zrušeno. O novém primátorovi se tak rozhodovalo až ve čtvrtek 20. června na základě
politické dohody nazvané „500 dní pro Prahu“. Nový primátor RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
získal v tajné volbě 36 hlasů z platných 43 odevzdaných. Zároveň byla zvolena nová
„jednobarevná“ rada hlavního města Prahy složená výhradně ze zástupců TOP09.
Stručný životopis nového primátora hl.m. Prahy
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (*10. května 1979 v Olomouci). Po absolvování gymnázia
v Olomouci zahájil studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde
studoval obor učitelství matematiky a zeměpisu na středních školách. Po absolvování
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pokračoval ve studiu sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a získal titul doktora přírodních věd. V politice se začal angažovat
v roce 2009, kdy se stal místopředsedou TOP09 v Praze 8, kde bydlel. Od listopadu 2010 je
členem Zastupitelstva hl.m.Prahy a od listopadu 2011 1. náměstkem primátora hl.m.Prahy. Od
letošního 23. května byl dočasně pověřen výkonem funkce primátora hlavního města Prahy.
Nová Rada hlavního města Prahy
Od čtvrtka 20. června rada hlavního města Prahy prozatím v 10 členech v tomto složení a
s těmito kompetencemi: primátor RNDr. Tomáš Hudeček – územní plán, bezpečnost a vnější
vztahy; první náměstek primátora Jiří Vávra – finance; náměstek primátora Ing. Jiří Nouza –
infrastruktura, životní prostředí; náměstek primátora Ing. Václav Novotný – kultura,
památková péče, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy; radní Doc. Ing. Mgr. Martin
Dlouhý, Dr., MSc, - zdravotnictví, sociální politika, bydlení; radní Mgr. Lukáš Manhart –
transparentní veřejná správa, legislativa, sport a volný čas; radní Ing. Jiří Pařízek – doprava;
radní Mgr. Ludmila Štvánová – školství, věda a výzkum; radní Ing. Jan Vašíček – majetek a
podpora podnikání; radní Ing. Eva Vorlíčková – informatika
Církevní restituce před Ústavním soudem České republiky
Ve středu 29. května začal Ústavní soud České republiky projednávat napadený zákon č.
482/2012 Sb. o církevních restitucích. K soudu byly doručeny celkově 3 stížnosti senátorů
ČSSD, KSČM a Věcí veřejných. Že společnost přijímala tento zákon odmítavě, není
tajemstvím. I kronikář, ač praktikující příslušník katolické církve, se zákonem nesouhlasil.
Jednání soudu tedy zajímalo širokou veřejnost a proto ho Česká televize přenášela přímým
přenosem na zpravodajském kanálu ČT24. Vynesení rozsudku bylo naplánováno na pondělí
3. června. Tehdy vynesl rozsudek, který 11:4 prohlásil církevní restituce v souladu s Ústavou
České republiky. Proti rozsudku hlasovali: předseda soudu JUDr. Pavel Rychetský a soudci
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD, DSc., JUDr. Vojen Güttler a prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Katastrofální povodně v Čechách
Od poloviny posledního květnového týdne vesměs pršelo. Došlo na varovné předpovědi
meteorologů. Zem se nasákla vodou, přehrady a rybníky se naplnily a celé Čechy (mimo
Pardubického kraje) zasáhly katastrofální povodně. Nejhorší situace byla v Praze,
Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji, kde v Ústí nad Labem a Děčíně
hladina Labe dosáhla ve středu 5. června místo běžných 1,90 metrů 10,70 metru a muselo být
evakuováno 7.000 obyvatel. V neděli 2. června prezident republiky poděkoval všem
záchranným složkám a dobrovolným pracovníkům, vyjádřil soustrast postiženým lidem a
apeloval na vládu, aby celé situaci věnovala mimořádnou pozornost. Kalamita nastala
postupně v neděli 3. června. Zasedla vláda, vyhlásila v postižených krajích stav nebezpečí a
povolala 300 členů armády na pomoc. V Praze panovaly obavy z opakování katastrofálních
povodní roku 2002. Primátor RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. spolu s dalšími členy krizového
štábu nařídili již v pátek 31. května, kdy Vltavou mimo obvyklých 149 m3/s protékalo již
700 m3/s vody, stavbu protipovodňových bariér. Zaplaveny byly níže položené části ZOO
v Troji, kde způsobená škoda činila 160 milionů korun. V neděli 2. června byl vltavský průtok
již 2.000 m3/s a v pondělí 3. června 2.980 m3/s. Živel si vyžádal úpravy v MDH. V neděli 2.
června vyhlásil primátor na území města od 21 hodin do odvolání nouzový stav a vlaky metra
nezastavovaly ve stanicích na trasách „A“ – Staroměstská a Malostranská, „B“ – Florenc,
Křižíkova, Invalidovna a Palmovka a „C“ – Florenc, Vltavská a Nádraží Holešovice.
V pondělí 3. června byl Dopravní podnik nucen přerušit provoz v metru na „A“ v úseku
stanic Muzeum – Dejvická, na „B“ v úseku stanic Smíchovské nádraží – Kolbenova a na „C“
v úseku stanic Muzeum – Kobylisy. Místo metra byly zavedeny tři tramvajové linky „XA“,
„XB“ a „XC“. Zrušen byl provoz na 7 tramvajových linkách – 4, 5, 6, 8 14, 17 a 24; dvě linky
3 a 34 musely změnit své trasy. Autobusy trasy měnit nemusely, ale měly delší intervaly.
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Mnohé pražské školy zrušily v pondělí 3. června výuku a ze škol se stala evakuační centra či
v ní byly hlídány děti. Česká televize kontinuálně na zpravodajském kanálu ČT24 vysílala ve
dnech 2. – 7. června aktuální povodňové zpravodajství. V něm v pondělí 3. června v 18.30
vystoupil prezident republiky a oznámil, že uvolňuje na pomoc zatopeným oblastem Prahy 60
příslušníků hradní stráže. V úterý 4. června Prahou protékalo ve Vltavě již 3.210 m3/s při
výšce hladiny 545 cm. Primátor rozšířil vyhlášení nouzového stavu o seznam míst, kam je
vyhlášen zákaz vstupu a to z důvodu nebezpeční pádu stromů, které se v podmáčené půdě
mohly vyvrátit. Na území naší městské části se to týkalo Husova parku a Pivovarského parku.
Od středy 5. června, kdy průtok ve Vltavě v 6 hodin činil 2.500 m3/s a hladina klesla o 30
cm, Dopravní podnik hl.m. Prahy zprovoznil 5 uzavřených stanic metra a to na trase „A“ –
Muzeum a na trase „B“ – Smíchovské nádraží, Vysočanská, Kolbenova a Českomoravská. Do
odpoledne 16,30 hodin se průtok Vltavy snížil na 2.380 m3/s. Ve čtvrtek 6. června ráno byl
průtok Vltavy „jen“ 1.930 m3/s a proto již fungovaly všechny tři trasy metra, ale vlaky
nezastavovaly: na trase „A“ ve stanicích Staroměstská a Malostranská, na trase „B“ ve
stanicích Florenc, Křižíkova, Invalidovna a Palmovka a trasa „C“ byla rozdělena na dva úseky
Háje – Hlavní nádraží a Kobylisy – Letňany. Stranice Florenc, Vltavská a Nádraží Holešovice
na této trase byly nadále mimo provoz. V neděli 9. června v 15 hodin bylo pražské metro
dáno do plného provozu. Protipovodňové bariéry však v ulicích Prahy zůstaly, protože
meteorologové předpovídali další vydatné srážky. V pondělí 10. června odvolal primátor
v Praze stav ohrožení. Povodňová komise s okamžitou platností pod pokutou 50.000,- Kč
zakázala vodácké sporty na tocích, kde je vyhlášen 2. a 3. povodňový stupeň. Tři z obětí
povodní byli právě tací hazardéři, kteří na rozbouřených tocích provozovali vodní sporty.
Nutno podotknout, že v podobných problémech se ocitlo Maďarsko, Německo, Rakousko a
Švýcarsko; menší povodně byly i v Polsku a na Slovensku. Bilance letošních povodní v České
republice je děsivá - 970 zatopených měst a obcí, 15 mrtvých, 22.704 evakuovaných a škody
za několik desítek miliard korun.
Narodila se první česká paterčata
V neděli 2. června se ve 31. týdnu těhotenství císařským řezem během 5 minut narodila první
česká paterčata. Matkou je Alexandra Kiňová (*1990) a otcem Antonín Krosčen (*1987).
Děti Terezka (1.250 g), Alexander (1.340 g), Daniel (1.214 g), Martin (1.214 g) a Michael
(1.318 g) byly počaty přirozenou cestou v prosinci 2012. Po porodu děti putovaly ihned do
připravených inkubátorů. Doma mají již pětiletého brášku Antonia.
Tečka za útokem na prezidenta republiky
V zápise za rok 2012 kronikář uvádí, že 28. září 2012 při návštěvě Chrastavy zaútočil
z aeirsoftové pistole na tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause dělník Pavel
Vondrouš. Za svůj čin dostal podmíněný trest ½ roku s odkladem na 1 rok. Soud čin
překvalifikoval čin z útoku na veřejného činitele na výtržnictví.
Vládní krize - Nečasova vláda padla, jak dál??? Nenastala „okurková sezóna. Naopak!!!
Ve středu 12. června krátce před půlnocí policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu (ÚOOZ) začali razii ve Strakově akademii, sídle Úřadu vlády České republiky.
Ve čtvrtek 13. června pak policie zatkla bývalého náměstka ministra dopravy a zemědělství,
člena ODS Mgr. Romana Bočka, MBA, exministra zemědělství, exposlance ODS Ing. Ivana
Fuksu, šéfa vojenského zpravodajství generálporučíka Ing. Milana Kovandu, šéfku kanceláře
premiéra Mgr. Janu Nagyovou, šéfa státních hmotných rezerv generálporučíka Ing. Ondreje
Páleníka, MBA, pracovníka vojenské rozvědky Jana Pohůnka, šéfa Úřadu vlády ČR Ing.
Lubomíra Poula a bývalého šéfa poslaneckého klubu ODS Bc. Petra Tluchoře. Zároveň byli
předvoláni exposlanec ODS, bývalý 1. náměstek ministra zdravotnictví a současný předseda
dozorčí rady státní a.s. Čepro Bc. Marek Šnajdr a lobbisté Roman Janoušek a Ivo Rittig,
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kteří byli mimo republiku. Policie obsadila kanceláře Lesů České republiky. Opozice ihned
vyzvala premiéra Petra Nečase k demisi, který ji odmítl.
V pátek 14. června policie oznámila, že Mgr. Janu Nagyovou zadržela proto, že u vojenské
rozvědky nechala sledovat manželku premiéra Radku Nečasovou, jeho řidiče a řidičovu
přítelkyni. Ona i ostatní zadržení byli zadrženi pro podezření z korupce, především
v souvislosti se vzdáním se mandátu 3 exposlanců a jejich následném vyslání do jiných
funkcí. Dále bylo oznámeno, že při domovních prohlídkách bylo nalezeno 120-150 mil. Kč a
desítky kilogramů zlata. Premiér poté vystoupil před poslanci a zopakoval, že svým
spolupracovníkům věří a nemíní odstoupit. Za to sklidil kritiku opozice i široké veřejnosti.
V sobotu 15. června soudce vyslechl všechny zadržené. Šéfa Úřadu vlády ČR Ing. Lubomíra
Poula po výslechu propustil na svobodu a generálporučíka Ing. Milana Kovandu, který se
k nezákonným odposlechům přiznal, sice obvinila, ale na základě přiznání ho vyšetřovala na
svobodě. Na ostatní zadržené byla uvalena vazba. Opozice opět marně tlačila na premiéra,
aby podal demisi a proto zaslala předsedkyni Poslanecké sněmovny žádost o svolání
mimořádné schůze, na které by vláda čelila pokusu poslanců vyslovit jí nedůvěru. Žádosti
musela předsedkyně podle ústavy vyhovět a schůzi svolala na úterý 18. června. I z řad
koaličních partnerů TOP09 a LIDEM pomalu začala prosakovat slova o neudržitelné situaci.
Poprvé se v médiích k situaci vyjádřil i prezident, který nepřímo vládu vyzval k demisi.
V neděli 16. června tlak na premiéra sílil nejen z řad opozice, veřejnosti koaličních partnerů,
ale i z řad ODS. Byl vzat do vazby Bc. Marek Šnajdr. V budově Úřadu vlády zasedlo
grémium ODS a posléze tzv. K9 (3 nejvyšší představitelé 3 koaličních stran). Krátce po 22.30
hodině se uskutečnila tisková konference, na které premiér oznámil, že v pondělí 17. června
odstoupí z funkce předsedy vlády ČR a předsedy ODS. Tímto krokem tedy padá celá vláda.
Padla tak nejneoblíbenější vláda po roce 1989.
V pondělí 17. června Petr Nečas doručil v 18 hodin na Pražský hrad demisi.
V úterý 18. června policie oznámila, že vyšetřován by měl být i Petr Nečas, který prý o
korumpování poslanců věděl. Protože premiér v demisi zůstal nadále poslancem, koalice
ihned vyloučila, že by hlasovala pro jeho vydání. Překvapivě zdrženlivá byla i opozice.
V úterý 25. června oznámili zástupci stran vládní koalice, že odeslaly prezidentu republiky
seznam 101 poslanců, kteří by podporovali vládu stávající koalice. Prezident republiky však
v 15 hodin na Pražském hradě jmenoval premiérem Ing. Jiřího Rusnoka (SPOZ). Krok
prezidenta tvrdě odsoudily nejen strany vládní koalice, ale i většina seriózního tisku. Opozice
naopak tvrdila, že to byl jediný možný krok k co nejbližším předčasným volbám.
Stručný životopis nového premiéra
Nový předseda vlády Ing. Jiří Rusnok se narodil 16. října 1960 v Ostravě. V roce 1984
absolvoval národohospodářskou fakultu VŠE v Praze a začal pracovat ve Státní plánovací
komisi. Před rokem 1989 byl kandidátem členství v KSČ. V letech 1992-1998 byl poradcem
Českomoravské konfederace odborových svazů. V srpnu 1998 byl jmenován náměstkem
ministra práce a sociálních věcí a vstoupil do ČSSD. Od dubna 2001 byl ministrem financí ve
vládě Miloše Zemana. V letech 2002 – 2003 byl ministrem průmyslu a obchodu ve vládě
Vladimíra Špidly. V letech 2002 – 2003 byl též poslancem Poslanecké sněmovny. V roce
2003 opustil politiku a působil v soukromém sektoru. Od roku 2005 je prezidentem Asociace
penzijních fondů. Od roku 2006 zastává též funkci předsedy představenstva penzijního fondu
ING. Od roku 2010 je členem NERV (Národní ekonomická rada vlády).
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Jmenování úřednické vlády odborníků
Ve středu 10. července v 11 hodin jmenoval prezident republiky Ing. Miloš Zeman na
Pražském hradě úřednickou vládu odborníků ve složení:
3

ministr

příjmení

jméno

titul

předseda vlády
1. místopředseda
a ministr financí
místopředseda
a ministr vnitra
zahraničních věcí

RUSNOK
FISCHER

Jiří
Jan

Ing.
Ing.

politická
strana
16.10.1960 bezpartijní
02.01.1951 bezpartijní

PECINA

Martin

Ing., MBA

09.07.1968 bezpartijní

KOHOUT

Jan

PhDr.

obrany

PICEK

Vlastimil

průmyslu a obchodu
spravedlnosti

CIENCIALA
BENEŠOVÁ

Jiří
Marie

arm.
Ing.
Doc., Ing.
JUDr.

práce a sociálních věcí

KONÍČEK

František

Ing.

dopravy
zemědělství
zdravotnictví

ŽÁK
TOMAN
HOLCÁT

Zdeněk
Miroslav
Martin

Bc.
Ing., CSc.
MUDr.,
MBA
Prof. RNDr., 01.09.1962 bezpartijní
CSc.
Mgr.
21.11.1969 bezpartijní

školství, mládeže
tělovýchovy
životního prostředí
kultury
pro místní rozvoj

a ŠTYS

Dalibor

PODIVÍNSKÝ Tomáš
Jan
Jiří
BALVÍN
František
LUKL

narozen

29.03.1961 přerušil
členství
v ČSSD
gen., 26.10.1956 bezpartijní

Mgr.
Mgr., MPA

10.03.1950 bezpartijní
17.04.1948 přerušila
členství
v ČSSD
17.05.1953 přerušil
členství
v ČSSD
02.07.1968 bezpartijní
06.02.1960 bezpartijní
23.04.1954 bezpartijní

14.08.1953 bezpartijní
30.10.1977 bezpartijní

Jmenováním vlády ve svých funkcích definitivně skončili ministři vlády RNDr. Petra Nečase
(ODS). Ač má kronikář být nestranný, musí znovu opakovat, že tato 17 členná vláda ODS,
TOP09 a LIDEM byla nejneoblíbenější vládou od pádu komunismu. Při své demisi měla
důvěru pouhých 10% obyvatel. Ani jmenování úřednické vlády však politickou scénu
neuklidnilo, protože na základě prohlášení stran zastoupených v Poslanecké sněmovně bude
mít problém získat jejich důvěru. Toto ilustrovala i její předsedkyně Miroslava Němcová
(ODS), která slavnostní akt opustila ihned po jeho oficiální části a přípitku s novými ministry
se nezúčastnila. Prvním oficiálním aktem nové vlády byl pietní akt ve 12.20 hodin u hrobu
TGM v Lánech, kde položila věnec.
V úterý 16. července přišel neočekávaný zvrat kauzy. Nejvyšší soud České republiky
konstatoval, že tři vazebně stíhaní exposlanci ODS nemohou být trestně stíháni, protože je
chránila poslanecká imunita. Všichni tři byli téhož dne propuštěni na svobodu. Pravice to
uvítala, levice samozřejmě kritizovala. Ke kritice se připojili politologové a ústavní právníci.
Ti argumentovali, že imunita se podle § 27 ústavy vztahuje pouze na projevy a hlasování v
Poslanecké sněmovně nebo Senátu a proto soud absurdně interpretuje ústavu.
Pokus o rozpuštění poslanecké sněmovny
Ve středu 17. července se konala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kterou nechal
svolat poslanecký klub ČSSD. Poprvé chtěli poslanci využít novelizované ústavy a 120 hlasy
sněmovnu rozpustit tak, aby prezident mohl do 60 dnů vyhlásit předčasné volby. Po 4
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hodinové debatě ze 188 přítomných poslanců pro hlasovalo celkem 96 poslanců – 54 z ČSSD,
26 z KSČM, 11 z VV a 5 nezařazených. Proti návrhu bylo 92 poslanců – všichni z řad bývalé
vládní koalice ODS, TOP09 a LIDEM. Opozice sice „vyhrála“, ale k potřebnému kvoru jí
chybělo 24 hlasů. Poslanci bývalé vládní koalice odmítali rozpuštění Sněmovny a neustále
poukazovali na tzv. „stojedničku“.
V pátek 19. července byli z vazby propuštěni Mgr. Jana Nagyová, Mgr. Roman Boček,
MBA generálporučík Ing. Ondrej Páleník, MBA a Jan Pohůnek.
V pátek 26. července nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman zastavil trestní stíhání 3
exposlanců ODS. Ti byli podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR kryti poslaneckou imunitou.
Ve středu 7. srpna začala na své schůzi Poslanecká sněmovna projednávat otázku vyslovení
důvěry vládě Jiřího Rusnoka. V úvodu schůze vystoupili se svými projevy prezident republiky
a předseda vlády. Následovala 11 hodinová diskuse, kde poslanci bývalé vládní koalice stále
upozorňovali na tzv. „stojedničku“. Poslanci ODS Mgr. Tomáš Úlehla a Jan Florián a
předsedkyně strany LIDEM Mgr. Karolína Peake při hlasování opustili sál a snížili tak
kvorum. Konečný výsledek hlasování byl 93 hlasů pro vládu a 100 hlasů proti vládě. Vláda
sice důvěru nezískala, ale vlastně „vyhrála“. Ihned po oznámení výsledků hlasování oznámil
předseda poslaneckého klubu TOP09 Mgr. Petr Gazdík, že již má podpisy všech členů klubu
na žádosti o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, na které by poslanci
odhlasovali její rozpuštění. Česko tak začalo směřovat k předčasným parlamentním volbám.
Ještě téhož večera byli jmenovaní poslanci vyloučeni z klubu ODS.
Ve čtvrtek 8. srpna rezignovala Mgr. Karolína Peake na funkci předsedkyně strany LIDEM.
V úterý 14. srpna podle ústavy podala vláda Jiřího Rusnoka do rukou prezidenta republiky
demisi. Ten vládu pověřil výkonem funkce do jmenování nové vlády po předčasných volbách.
Druhý pokus o rozpuštění poslanecké sněmovny
V pátek 16. srpna začala další mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kterou nechaly
svolat poslanecké kluby ČSSD, KSČM, VV a TOP09. Na návrh poslanců TOP09 byla schůze
po svém zahájení do úterý 20. srpna 14 hodin přerušena. Po 3 ¼ hodině debaty se
přistoupilo k hlasování. Klub ODS opustil sál a ze 147 přítomných poslanců pro hlasovalo
celkem 140 poslanců – 54 z ČSSD, 42 z TOP09, 26 z KSČM, 10 z VV a 8 nezařazených.
Cesta k předčasným parlamentním volbám se otevřela. Podle ústavy musel prezident
republiky rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vyhlásit předčasné parlamentní volby.
Prezident vyhlásil předčasné parlamentní volby
Ve středu 28. srpna prezident republiky svým podpisem na základě usnesení Poslanecké
sněmovny ze dne 20. srpna rozpustil dolní komoru parlamentu. Zároveň vyhlásil termín
předčasných parlamentních voleb na pátek 25. a sobotu 26. října 2013.
Narodil se malý velký princ
V pondělí 22. července v 16:24 hodin (17:24 hodin SELČ) se po dlouhém očekávání, první
termín byl již v sobotu 13. července, v Londýně po 31 letech narodilo královské miminko. Je
jím prvorozený syn vnuka současné královny Alžběty II. Otcem je Jeho královská Výsost
princ William Arthur Philipa Louis Mountbatten-Windsor vévoda z Camridge, hrabě ze
Strathearnu a baron z Carrckfergusu (*21. června 1982) a matkou Její královská Výsost
Catherine Elizabeth Mountbatten-Windsor, vévodkyně z Cambridge (*9. ledna 1982). Malý
princ, jehož celý titul zní Jeho královská Výsost princ z Cambridge, vážil 3,80 kg a je po
dědečkovi korunním princi Charlesovi (*14. listopadu 1948) a otci třetím v následnickém
pořadí na britský královský trůn. Jednou bude vládnout 16 členským zemím Commonweahltu.
Londýn narození mohutně slavil. V úterý 23. července bylo ve 14 hodin londýnského času
vypáleno 103 dělostřeleckých salv a až do 17 hodin nepřetržitě zvonily zvony londýnských
kostelů. Ve 20:13 SELČ hodin královský pár před porodnicí poprvé světu ukázal nového
následníka trůnu. Ve středu 24. července v 19:20 SELČ Buckinhamský palác oznámil jméno
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dítěte George Alexander Louis. Oficiální jméno je George Alexander Louis princ
z Cambridge, oficiální oslovení pak Jeho královská Výsost George princ z Cambridge.
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V pátek 25. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin mohlo celkem
8 424 227 voličů rozhodnout v předčasných parlamentních volbách (řádný termín byl až 23. a
24. května 2014) o novém obsazení 200 křesel Poslanecké sněmovny. V celé republice bylo
zpřístupněno celkem 14 873 volebních místností, kde hlasovalo 5 010 944 oprávněných
voličů, tj. 59,48%. O hlasy se ucházelo 23 politických stran a hnutí (v Praze pouze 21), za
které kandidovalo 5 899 kandidátů. V Praze bylo otevřeno 1 101 volebních místností pro 921
819 voličů. Přišlo jich 591 245 tj. 64,14%, tedy o 4,66% více, než byla celorepubliková účast.
Ve voličských seznamech v Uhříněvsi bylo zapsáno celkem 6 440 oprávněných voličů. Do 7
místních volebních místností jich přišlo 4 323 tj. 67,16%, tedy o 7,68% více než
celorepubliková účast. Konečné výsledky v jednotlivých okrscích byly následující:
Volební účast
číslo okrsku a jeho sídlo
voličů volilo
%
platné hlasy
%
1.181
754 63,84
753 99,87
916 – ZŠ Jandusů
714 69,86
707 99,02
917 – klubovna TJ SOKOL Divadlo U22 1.022
989
695 70,27
687 99,28
918 – ZŠ Jandusů
1.238
722 58,32
715 99,17
919 – Veřejná jídelna Nové náměstí
1.069
734 68,66
729 99,32
920 – ZŠ U Obory
559
417 74,60
416 99,76
921 – Pitkovice
382
287 75,13
285 99,30
922 – Hájek
CELKEM
6.440 4.323 67,13
4.292 99,37

Platné hlasy a jejich % pro jednotlivé politické strany a hnutí ve volebních okrscích:
číslo kandidující strana
916
917
918
919
920
921
106
58
105
94
100
27
1
Česká
strana
sociálně
14,07 8,20 15,28 13,14 13,71 6,49
demokratická
31
35
25
27
29
25
2
Strana svobodných občanů
4,11 4,95 3,63 3,77 3,97 6,00
20
22
18
23
35
12
3
Česká pirátská strana
2,65 3,11 2,62 3,21 4,80 2,88
175
197
137
147
158
115
4
TOP09
23,24 27,86 19,94 20,55 21,67 27,64
2
1
2
4
2
1
5
Volební blok Hlavu vzhůru
0,26 0,14 0,29 0,55 0,27 0,24
65
106
100
78
71
64
6
Občanská
demokratická
8,63 14,99 14,55 10,90 9,73 15,38
strana
7
7
3
7
7
1
9
Politické hnutí Změna
0,92 0,99 0,43 0,97 0,96 0,24
0
0
1
2
0
0
10 Strana soukromníků ČR
0,00 0,00 0,14 0,27 0,00 0,00
50
39
32
41
29
19
11 KDU-ČSL
6,64 5,51 4,65 5,73 3,97 4,56
1
0
0
1
0
2
12 Volte
Pravý
Blok
0,13 0,00 0,00 0,13 0,00 0,48
www.cibula.net
1
1
1
2
1
1
13 Suverenita
–
Strana
0,13 0,14 0,14 0,27 0,13 0,24
zdravého rozumu
0
0
1
0
0
0
14 Aktiv nezávislých občanů
0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
9
7
5
6
6
0
15 Strana
práv
občanů
1,19 0,99 0,72 0,83 0,82 0,00
Zemanovci
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922 celkem
38
528
13,33
12,30
11
183
3,85
4,26
30
160
10,52
3,72
70
999
24,56
23,27
4
16
1,40
0,37
35
519
12,28
12,09
1
33
0,35
0,76
0
3
0,00
0,06
7
217
2,45
5,05
2
6
0,70
0,13
0
7
0,00
0,16
0
1
0,00
0,02
0
33
0,00
0,76

16
17
18
20
21
22
23
24

OBČANÉ 2011

3
1
0
0
0
0 1.111
0,39 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11
34
16
22
22
27
10
4
Úsvit – přímé demokracie
4,51
2,26
3,20
3,07
3,70
2,40
1,40
Tomia Okamury
1
1
3
1
5
1
1
Dělnická strana sociální
0,13 0,14 0,43 0,13 0,68 0,24 0,35
spravedlnosti
161
165
152
171
150
104
62
ANO2011
21,38 23,33 22,12 23,91 20,57 25,00 21,75
42
17
47
45
67
20
16
Komunistická strana Čech
5,57 2,40 6,84 6,29 9,19 4,80 5,61
a Moravy
0
1
0
0
0
0
0
Levice 21. století
0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45
32
32
44
42
14
4
Strana zelených
5,97 4,52 4,65 6,15 5,76 3,36 1,40
0
1
1
0
0
0
0
Koruna česká
0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

4
0,09
135
3,14
13
0,30
965
22,48
254
5,91
1
0,02
213
4,96
2
0,04

Do lavic Poslanecké sněmovny voliči vyslali nakonec zástupce 5 politických stran a
politických hnutí. Tyto subjekty překročily zákonnou pětiprocentní hranici odevzdaných
hlasů. Volby však nikdo nevyhrál s takovým procentním ziskem hlasů, aby bylo možné
sestavit silnou jednobarevnou vládu. Vyjednávání o nové vládě se tak stalo nelehkým úkolem.
Již v den, kdy volby skončily, nastal hluboký rozkol ve vítězné ČSSD. I před volbami bylo
jasné, že zde existují dvě křídla, a to křídlo předsedy Bohuslava Soboty a křídlo 1.
místopředsedy Michala Haška podporované prezidentem republiky. Křídlo 1. místopředsedy
se pokusilo odsunout z dění předsedu ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotku. Proti němu se však
obrátila veřejnost i většina členské základny a předseda ČSSD tento pokus o puč „ustál“.
Všichni, kdo se postavili proti předsedovi ČSSD, postupně do 8. listopadu rezignovali na své
stranické funkce. Povolební jednání o složení vlády tak začala mezi ČSSD, ANO2011 a
KDU-ČSL až v pondělí 10. listopadu.
Celorepublikově vyhrála ČSSD (Česká strana sociálnědemokratická) - 1 016 829 hlasů
(20,45%), dále se umístily uskupení ANO2011 miliardáře Andreje Babiše - 927 240 hlasů
(18,65%), KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) - 741 044 hlasy (14,91%), TOP09
(Tolerance,Otevřenost,Prosperita2009) - 596 357 hlasů (11,99%), ODS (Občanská
demokratická strana) - 384 174 hlasy (7,72%), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 342 339 hlasů (6,88%) a KDU-ČSL (Křesťanskodemokratická unie-Československá strana
lidová) - 336 970 hlasy (6,78%). Mandáty volby rozdělily takto - ČSSD 50, hnutí ANO 2011
47, KSČM 33, TOP09 26, ODS 16, KDU-ČSL 14 a hnutí Úsvit 14.
Pražským vítězem je TOP09 - 135 100 hlasů (23,03%). Dále ji podle zisku následovaly
uskupení ANO2011 - 96 564 hlasy (16,46%), ČSSD - 82 668 hlasů (14,09%), ODS - 70 378
hlasů (11.99%) a KSČM - 49 975 hlasů (8,52%).
V Uhříněvsi na první příčce skončila TOP09 - 999 hlasů (23,27%). Vítěznou stranu
následovalo hnutí ANO2011 - 965 hlasů (22,48%), ČSSD - 528 hlasů (12,30%), ODS - 519
hlasů (12,09%) a KSČM - 254 hlasy (5,91%).
Ustavení nové Poslanecké sněmovny
V pondělí 25. listopadu ve 14 hodin byla státní hymnou zahájena ustavující schůze nové
Poslanecké sněmovny. Na principu poměrného systému bylo na ustavující schůzi ve středu
27. listopadu zvoleno její nové vedení. Předsedou byl v tajné volbě 195 hlasy zvolen
kandidát ČSSD Jan Hamáček (*4. listopadu 1978 v Mladé Boleslavi), místopředsedy se pak
stali se 151 hlasem zástupkyně hnutí ANO2011 Ing. Jaroslava Jermanová (*17. srpna 1970
v Karlových Varech), za KSČM 151 hlasem JUDr. Vojtěch Filip (*13. ledna 1955
v Jedovarech u Českých Budějovic) a za KDU-ČSL 131 hlasem MVDr. Pavel Bělobrádek,
Ph.D. MPA (26. prosince 1976 v Náchodě). Čtvrtý místopředseda nebyl zvolen, protože
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žádný ze 3 kandidátů (zástupci ODS, TOP09 a hnutí Úsvit) nezískal potřebnou nadpoloviční
většinu hlasů. Čtvrtý místopředseda byl zvolen na 4. schůzi ve čtvrtek 12. prosince. Stal se
jím 98 hlasy zástupce TOP09 Mgr. Petr Gazdík (*24. června 1974 v Uherském Hradišti).
Jmenování nového předsedy vlády České republiky
V pondělí 28. listopadu jmenoval prezident republiky předsedou vlády předsedu vítězné
ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotku (*23. října 1971 v Telnici u Brna) a pověřil ho sestavením
nové vlády.
Stručný životopis nového předsedy vlády
Nový předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka se narodil *23. října 1971
v Telnici u Brna. V letech 1986 – 1990 studoval gymnázium v Bučovicích a 1990 – 1995 pak
Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1989 vstoupil do ČSSD a od roku
1996 je za Jihomoravský kraj poslancem Poslanecké sněmovny. V letech 2001 – 2002 byl
předsedou poslaneckého klubu ČSSD. V letech 2002 – 2006 byl ministrem financí a
místopředsedou vlády ve vládách Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. Od
roku 2006 je opozičním poslancem a od 18. března 2011 předsedou ČSSD.
Z dalších důležitých vnitropolitických, společenských a kulturních událostí pro generace
příští uvádím:
Ve středu 2. ledna zemřel v Praze po delší nemoci ve věku 75 let filmový historik, režisér,
poradce populární televizní soutěže Videostop a autor dokumentárního televizního cyklu
Hledání ztraceného času Karel Čáslavský (* 28. ledna 1937 v Lipnici nad Sázavou).
V pondělí 7. ledna zemřela v Praze po dlouhé nemoci ve věku 81 let česká herečka Jiřina
Jirásková (*17. února 1931 v Praze). Zesnulá byla v letech 1951 – 2000 členkou hereckého
souboru Divadla na Vinohradech. V letech 1990 – 2000 byla i jeho ředitelkou.
Ve čtvrtek 10. ledna zemřel v Praze po dlouhém boji s rakovinou ve věku 49 let herec
Michael Hofbauer (*6. ledna 1964 v Praze). V 70. a 80. letech byl dětskou hvězdou mnoha
českých filmů. Od roku 1989 pracoval jako osvětlovač v pražském Divadle na Vinohradech.
Objevil i na jevišti v desítkách menších rolí. Veřejnosti byl znám jako představitel rošťáka
Osvalda v dětských filmech Lucie postrach ulice a jeho pokračování A zase ta Lucie… Větší
roli si zemřelý zahrál v televizním seriálu My všichni školou povinní.
V pondělí 28. ledna náhle zemřel v Praze ve věku 72 let malíř, grafik a ilustrátor Oldřich
Kulhánek (*26. února 1940 v Praze). Zemřelý byl mimo jiné autorem podoby všech
v současné době platných českých bankovek.
V neděli 17. února šokoval celou republiku výbuch plynu, který zdemoloval panelový dům
se 6 byty ve Frenštátě pod Radhoštěm. Došlo k totální destrukci domu, při které zahynulo 5
lidí, z toho 3 děti a 11 lidí bylo zraněno. Vyšetřování ukázalo, že vše způsobil jako pomstu
problémový nájemník. Tragédie vyvolala celonárodní projevy solidarity.
V neděli 17. března zemřel v Praze ve věku 88 let filozof, sociolog a bývalý politik Rudolf
Battěk (*2. prosince 1924 v Bratislavě). V období pražského jara byl poslancem České
národní rady a aktivista Klubu angažovaných nestraníků. Za normalizace byl odstraněn
z funkcí a pronásledován. Patři mezi první, který podepsal Chartu 77. Po roce 1989 vstoupil
do ČSSD. V letech 1990 – 1992 byl poslancem Federálního shromáždění a předsedou
Sněmovny lidu tohoto zákonodárného sboru končící československé federace.
V úterý 19. března bylo po 88 dnech konečně obsazeno křeslo ministra obrany ČR. Na návrh
premiéra jmenoval prezident Miloš Zeman ministrem obrany armádního generála Ing.
Vlastimila Picka (*25. října 1956 v Turnově). Od května 2003 do února 2007 byl náčelníkem
Vojenské kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, od března 2007 do června 2012 byl
náčelníkem generálního štábu Armády ČR. Od 18. září 2012 působil (mimo týdne 13.12.20.12.2012) ve funkci 1. náměstka ministra obrany ČR.
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V pátek 22. března zemřel v Praze na rakovinu ve věku 61 let český herec, moderátor a
bývalý politik, syn známe hlasatelky Hedy Čechové Vladimír Čech (*6. července 1951
v Praze). Z důvodu politické angažovanosti své matky v období Pražského jara mohl působit
pouze v oblastních divadlech. Na pražských scénách mohl působit až po roce 1989.
V neděli 24. března zemřel v Praze po dlouhé a těžké nemoci ve věku 93 let bývalý
komunistický politik PhDr. Čestmír Císař (* 2. ledna 1920 v Hostomicích nad Bílinou).
V období Pražského jara patřil k jeho čelným přestavitelům, za což byl v období normalizace
pronásledován. Od roku 1963 byl tajemníkem ÚV KSČ. V období 1963 – 1965 byl ministrem
školství a kultury. V letech 1964 – 1966 byl poslancem Národního shromáždění, 1966 – 1968
velvyslancem v Rumunsku, 1969 – 1970 předsedou České národní rady a poslancem
Federálního shromáždění ČSSR. Na protest proti invazi vojsk z obou funkcí rezignoval a byl
vyloučen z KSČ. Až do roku 1989 žil v ústraní. Tehdy se objevil jako jeden z možných
kandidátů na prezidenta republiky, ale ustoupil Václavu Havlovi.
Ve čtvrtek 4. dubna a v pátek 5. dubna vykonali prezident republiky Ing. Miloš Zeman,
CSc. s chotí Ivanou svoji první zahraniční návštěvu, která tradičně vedla na Slovensko. Na
programu měli setkání s prezidentem Doc. JUDr. Ivanem Gašparovičem, CSc., předsedou
vlády Doc. JUDr. Robertem Ficem, CSc. (SMER-sociálna demokracia) a primátorem
Bratislavy DOC. RNDr. Milanem Ftáčnikem, CSc. (SMER-sociálna demokracia).
V pondělí 29. dubna otřásla celou Prahou zpráva, že v budově FAMU v Divadelní ulici
v Praze 1 došlo k výbuchu. Policejní vyšetřování zjistilo, že došlo k úniku plynu. Při výbuchu
naštěstí nikdo nezahynul, ale bylo zraněno 40 lidí a škody byly kolem 100 mil. Kč.
V pátek 3. května se po téměř roce a půl stal kompletním Ústavní soud České republiky.
Prezident Ing. Miloš Zeman jmenoval soudkyní a místopředsedkyní soudu JUDr. Miladu
Tomkovou, soudci prof. JUDr. Jana Filipa, CSc. a prof. JUDr. Jaroslava Fenyka, PhD, DSc.
V sobotu 4. května zemřel v Brně ve věku nedožitých 92 let český herec Oldřich Velen
vlastním jménem Oldřich Volek (* 15. září 1921 v Brně). Po celý svůj dlouhý život hrál
v oblastních divadlech, ale hostoval i v pražských divadlech. Ve své kariéře vytvořil téměř
300 filmových rolí. Do srdcí diváků se zapsal především jako Jura Klásek v populárním
televizním seriálu podle stejnojmenné knihy Zdeňka Galušky Slovácko sa nesúdí, kde hrál po
boku svého kolegy Jozefa Krónera (1924-1998).
Ve čtvrtek 16. května v pražské nemocnici na Homolce zemřel ve věku nedožitých 83 let na
komplikace po operaci srdce český ekonom, prognostik a politik Valtr Komárek (*10. srpna
1930 v Hodoníně). Zemřelý vystudoval ekonomický institut v Moskvě. V letech 1946-1990
byl členem KSČ. V letech 1964–1967 působil na Kubě jako poradce Ernesta Che Guevary.
V roce 1968 se řadil k ekonomům, kteří připravovali reformy Pražského jara. V letech 19841989 byl ředitelem Prognostického úřadu ČSAV. Od listopadu 1989 spolupracoval
s Občanským fórem a 10. prosince 1989 se stal 1. místopředsedou federální vlády ČSSR. Po
volbách 1990 byl poslancem Sněmovny lidu za Občanské fórum. Od roku 1991 byl členem
ČSSD. Po rozpadu ČSFR se stáhl z veřejného života a pouze publikoval knihy. Od března
2011 byl čestným předsedou ČSSD. Zesnulý byl respektován politiky levice i pravice a proto
jeho odchodu želeli politici napříč politickým spektrem. Poslední rozloučení se zesnulým se
konalo za účasti předních politiků v čele s prezidentem republiky Milošem Zemanem ve
středu 22. května v 11 hodin ve Velké obřadní síni strašnického krematoria. Obřad přímým
přenosem přenášel zpravodajský kanál České televize ČT24.
V úterý 4. června jmenoval prezident republiky Ing. Miloš Zeman soudcem Ústavního soudu
České republiky prof. JUDr. Vladimíra Sládečka, DrSc., který nahradil JUDr. Miroslava
Výborného, kterému vypršel v pondělí 3. června desetiletý mandát.
Ve čtvrtek 6. června zemřela ve Vrchlabí ve věku nedožitých 91 let česká spisovatelka a
dramatička Marie Kubátová (*8. srpna 1922 v Praze). Do podvědomí českých čtenářů a
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televizních diváků vstoupila především svými pohádkami z Krkonoš. Její Krkonošské
pohádky byly zfilmované jako Večerníček a ten se stal nejúspěšnějším v historii Večerníčků
Československé televize.
V úterý 11. června zemřel náhle ve spánku ve věku nedožitých 61 let herec Divadla Járy
Cimrmnana Jan Kašpar (*6. září 1952 v Praze). V divadle působil od roku 1975 nejprve jako
kulisák, později i jako herec. Od roku 1988, kdy po pádu ze stromu ochrnul, se pohyboval na
vozíku, ale hrát nepřestal.
Ve středu 12. června oznámila ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková (TOP09), že ke
dni 30. června 2013 rezignuje na svou funkci. Tuto zprávu uvítala široká kulturní veřejnost,
která ji dlouhodobě kritizovala. Měla pověst lidsky velmi slušné, ale nekompetentní osoby.
V úterý 18. června zemřela v Praze ve věku nedožitých 90 let televizní dramaturgyně,
scénáristka a herečka Libuše Pospíšilová (*2. srpna 1923 v Habrovanech u Vyškova). Po
angažmá v oblastních divadlech byla v letech 1951 – 1963 členkou Divadla na Vinohradech.
V 70. a 80. letech uváděla s Vladimírem Menšíkem populární pořad Bakaláři.
Ve čtvrtek 25. července zemřela v Praze ve věku 87 let česká herečka stovek „malých“ rolí,
dlouholetá členka Divadla S.K. Neumana později Pod Palmovkou Věra Koktová (*1. dubna
1926 v Košicích).
V pondělí 5. srpna zemřel v Náchodě ve věku 108 let nejstarší muž republiky Karel
Kašpárek (*1905).
Ve středu 7. srpna jmenoval prezident republiky Ing. Miloš Zeman tři nové soudce
Ústavního soudu České republiky JUDr. Ludvíka Davida, JUDr. Pavla Rychetského a JUDr.
Kateřinu Šimáčkovou, PhD. JUDr. Pavel Rychetský byl jmenován na druhé funkční období
předsedou soudu a dva noví soudci nahradili bývalého místopředsedu soudu 1993 – 2013
prof. JUDr. Pavla Holländera a bývalého soudce 1993 – 2013 JUDr. Vojena Güttlera.
Ve středu 7. srpna začal 15 měsíců připravovaný soud s bývalým středočeským hejtmanem
MUDr. Davidem Rathem a jeho společníky, kteří byli obviněni z korupce.
Ve čtvrtek 8. srpna v Praze zemřel ve věku 95 let český filmový i divadelní režisér,
scénárista, příležitostný herec a nositel Českého lva 1998 za dlouholetý přínos českému filmu,
nositel medaile za Zásluhy II. stupně 2001 a nositel křišťálového globu Jiří Krejčík (*26.
června 1918 v Praze). Jako režisér je podepsán pod skutečnými perlami československé
kinematografie jako např. Týden v tichém domě (1947), Morálka paní Dulské (1953), Vyšší
princip (1960), penzion pro svobodné pány (1967), Svatba jako řemen (1967), Božská Ema
(1979). Jeho nejznámějšími filmovými rolemi jsou nenapravitelný žrout v Menzelových
Slavnostech sněženek (1983) a lékař v Hřebejkových Pelíšcích (1999).
V sobotu 10. srpna zemřel v Jihlavě na rakovinu jater komplikovanou cukrovkou český
politik a manažer Ing. František Dohnal (*28. dubna 1960 v Dačicích). Politik KDU-ČSL byl
v letech 1991 – 1998 starostou Jihlavy, v období 2000 – 2004 byl prvním hejtmanem kraje
Vysočina a v letech 2005 – 2012 byl předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu.
V pátek 6. září zemřela v Praze ve věku nedožitých 95 let česká filmová, divadelní a
televizní herečka, matka herečky Zuzany a babička hereček Anny a Ester Geislerových
Růžena Lysenková (*16. prosince 1918 v Diosgyöru, Maďarsko). V letech 1952-1982 byla
členkou Městských divadel pražských.
V sobotu 7. září zemřel v Praze ve věku nedožitých 91 let český hudební skladatel, klavírista,
hudební pedagog, dramatik a spisovatel Ilja Hurník (*25. listopadu 1922 v Ostravě-Porubě).
V úterý 1. října zemřel v Praze na infarkt vyvolaný těžkou plicní nemocí ve věku 69 let
český textař, hudební skladatel, hudebník a zpěvák Zdeněk Rytíř (*11. dubna 1944 v Táboře).
V úterý 2. října zemřel v Praze ve věku 82 let český spisovatel, dramatik, dramaturg a
scénárista Otto Zelenka (*12. března 1931 v Kralupech nad Vltavou). Byl autorem mnoha
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televizních scénářů a divadelních her. Nejznámějšími jsou scénáře k seriálům Sňatky
z rozumu, Zlá krev, F.L.Věk a Cirkus Humberto, které režíroval František Filip.
V pondělí 28. října zemřel v Praze po delší nemoci ve věku 85 let český klarinetista, hudební
aranžér, skladatel, kapelník, divadelní dirigent, příležitostný divadelní i filmový herec a
spoluzakladatel a v letech 1959 – 1995 člen Divadla Semafor Ferdinand Havlík (*17. června
1928 v Brně).
V pondělí 11. listopadu byl po 543 dnech propuštěn z vazby exposlanec ČSSD MUDr.
David Rath obviněný z korupce.
Ve středu 20. listopadu zemřel v Praze po dlouhé nemoci ve věku 76 let zpěvák Pavel
Bobek (*6. září 1937 v Praze).
V pátek 22. listopadu zemřela v krnovské nemocnici ve věku 109 let nejstarší obyvatelka
České republiky Evangelia Čarasová (*15. února 1904 v Řecku) z Dívčího Hradu na
Osoblažsku. Do Československa přišla s rodinou v roce 1949, kdy utekli před občanskou
válkou.
V úterý 26. listopadu zemřel v Praze po dlouhé nemoci ve věku 79 let český politik
slovenského a židovského původu Egon Lánský (*23. července 1934 v Trenčíně). Zesnulý
rozený Löwy si po 2. světové válce změnil jméno. V roce 1968 se stal zakládajícím členem
Klubu angažovaných nestraníků. Po srpnové okupaci odešel do Švédska. V letech 1981 –
1984 byl redaktorem nejprve londýnské BBC a později Svobodné Evropy. Po roce 1989 se
vrátil do Československa a po jeho rozdělení požádal o české občanství. Vstoupil do ČSSD a
stal se mluvčím jejího předsedy Miloše Zemana. V roce 1996 - 2002 byl za ČSSD prvním
senátorem ve volebním obvodě Děčín. Od července 1998 do prosince 1999 byl
místopředsedou vlády Miloše Zemana pro koordinaci resortů vnitra, zahraničí a obrany.
V pátek 20. prosince rezignoval v polovině funkčního období na svou funkci druhý český
ochránce práv ombudsman JUDr. Pavel Varvařovský.
Z dalších důležitých zahraničních politických, společenských a kulturních událostí pro
generace příští uvádím:
V úterý 1. ledna zemřel v v Bialsku-Bialé po delší nemoci ve věku 86 let polský kreslíř a
autor legendárních postaviček Bolka a Lolka Marian Wantola.
V neděli 20. ledna složil na druhé funkční období prezident USA v listopadu ve volbách
potvrzený ve funkci Barack Hussein Obama (*4. srpna 1961 v Honolulu, Havaj). V pondělí
21. ledna pak byl slavnostně inaugurován před budovou Kapitolu ve Washingtonu.
Ve středu 22. ledna zemřel ve Varšavě na rakovinu plic ve věku 83 let kardinál Józef Glemb
(*18. prosince 1929 v Inowroclawi). V letech 1981–2009 byl polským primasem katolické
církve. Zesnulý patřil i předním polským bojovníkům proti komunismu.
V pondělí 28. ledna oznámila hlava nizozemského království královna Beatrix Villemina
Armgarda Oranžsko-Nasavská (*31. ledna 1938 v Baarnu), že v den státního svátku – Dne
královny – v úterý 30. dubna abdikuje ve prospěch svého nejstaršího syna Villema
Alexandra Clause Georga Ferdinanda prince Oranžského (*27. dubna 1967 v Utrechtu).
Královna Beatrix byla hlavou Nizozemí od 30. dubna 1980 do 30. dubna 2013.
V úterý 29. ledna schválil americký Senát návrh prezidenta Baracka Obamy, aby se novým
ministrem zahraničních věcí USA stal senátor za stát Massachusetts dosavadní předseda
zahraničního výboru Senátu demokrat John Kerry (*11. prosince 1943). Po Madeleine
Albright bude druhým šéfem americké diplomacie s českými kořeny. Jeho dědeček Frederick
Kerry se původně jmenoval Fritz Kohn a poházel z Horního Benešova na Bruntálsku a v USA
se usadil v roce 1905.
V úterý 5. března zemřel v Caracasu po dvouletém boji s rakovinou ve věku 58 let
kontroverzní venezuelský politik, obdivovatel socialismu a Simona Bolívara Hugo Chavez
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Fríaz (*28. července 1954 v Sabanetě). V letech 1999-2013 byl prezidentem Venezuelské
republiky.
V pátek 8. března zemřel v Mnichově ve věku nedožitých 91 let Ewald-Heinrich von Kleist.
Byl posledním z mužů, kteří se 20. července 1944 neúspěšně pokusili spáchat atentát na
Adolfa Hitlera. Za svůj čin skončil v koncentračním táboře.
V pondělí 8. dubna zemřela v Londýně na mrtvici ve věku nedožitých 88 let baronka
Margaret Hilda Thatcher (*13. října 1925 v Granthamu, Lincolnshire). V letech 1979–1990
byla tato konzervativní politička předsedkyní britské vlády a pro svoji „politickou tvrdost a
neústupnost“ ji přezdívali „Železná lady“. Pohřeb za účasti královny Alžběty II. a jejího
manžela prince Philipa se konal ve středu 17. dubna v katedrále sv. Pavla v Londýně. Českou
republiku oficiálně zastupoval premiér Petr Nečas. Přítomen byl i exprezident Václav Klaus.
V pondělí 15. dubna celý svět šokovaly dva výbuchy, ke kterým došlo při tradičním
maratonu v Bostonu. Ty si vyžádaly celkem 3 mrtvé a 174 zraněných. Po třech dnech se FBI
dostala na stopu čečenských bratrů Tamerlana a Džochara Carnajevových, kteří měli útok na
svědomí. Staršího Tamerlana při zásahu zastřelila a mladší Džochar uprchl.
Ve čtvrtek 18. dubna celý svět šokoval výbuch v továrně na hnojiva v Texaském městečku
West, ve kterém žije 3.000 obyvatel a z nich početná skupina českých přistěhovalců. Ta tvoří
¾ obyvatel města. Starosta se jmenuje Muska a šerif Klecka. Výbuch si vyžádal celkem 15
mrtvých a 160 zraněných.
V sobotu 20. dubna italské Národní shromáždění zvolilo 12. italským prezidentem
současného prezidenta Giorgia Napolitana (*29. června 1925 v Neapoli). Stal se tak prvním
italským prezidentem v historii, který byl zvolen i na druhé funkční období.
V pondělí 6. dubna zemřel v Římě ve věku 94 let italský předseda vlády v letech 1972-1973,
1976-1979 a 1987-1991, ministr zahraničí v letech 1993-1985 a ministr vnitra v letech 19541978 Giulio Andreotti (* 14. ledna 1919 v Římě).
V pondělí 20. května sledoval celý svět s napětím řádění tornáda o průměru 3km zpustošilo
městečko Moore, předměstí Oklahoma City hlavního města státu Oklahoma v USA. Přírodní
katastrofa si vyžádala 24 lidských životů, z toho 9 dětí a zanechalo za sebou škody za miliony
dolarů.
Ve středu 12. června zemřel v Japonsku současný nejstarší člověk světa Džiroemon Kimura
(*4. dubna 1897). Zemřelý 45 let pracoval pro japonskou poštu, měl 7 dětí (z nichž 5 ještě
žije), 14 vnoučat, 25 pravnoučat, 14 prapravnoučat. Pomyslné žezlo nejstaršího člověka
zůstalo v Japonsku. Držitelkou se stala žena Misao Okawaová (*1898).
Od pondělí 22. do neděle 28. července se v brazilském Rio de Janeiru za účasti papeže
Františka konaly 28. dny Světového setkání katolické mládeže. Týdenní setkání vyvrcholilo
mší na známé pláži Copacabana pro 3 miliony poutníků. Zde také Svatý otec oznámil, že
příští setkání se uskuteční v roce 2016 nedaleko Prahy, a to v polském Krakově.
V neděli 21. července po 20 letech vlády abdikoval belgický král Albert II. (*6. června
1934) celým jménem Albert Felix Hubert Teodor Kristián Evžen Maria Belgický. Záměr
abdikovat oznámil již 3. července. Belgickým králem se tak stal jeho prvorozený syn Philippe
(*15. dubna 1960).
Ve středu 24. července šokovala svět zpráva, že ve 20:41 v nebezpečné zatáčce vykolejil u
španělského poutního města Santiago de Compostela rychlovlak jedoucí na trati Madrid –
Ferrolo. Bilance katastrofy byla 79 mrtvých a 178 raněných. Obviněn byl hlavní strojvůdce,
který do zatáčky vjel rychlostí 190 km/hod místo povolených 80 km/hodinu.
V pondělí 29. července pouhých 5 dní po katastrofě ve Španělsku se podobné neštěstí stalo
v Itálii. V autobuse se vracelo z poutního zájezdu 49 obyvatel Neapole. Nedaleko města
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Monteforte Irpino se autobus z nezjištěných příčin zřítil z 30 metrů vysokého mostu. Bilance
neštěstí byla 39 mrtvých poutníků.
V pátek 2. srpna zemřel v Bratislavě ve věku 74 let oblíbený slovenský herec a pedagog
Jozef Adamovič (*23. dubna 1939 v Trnavě). Zesnulý byl v letech 1960 – 1961 členem
činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě a manželem neméně oblíbené herečky
Božidary Turzonovové (*1942).
V neděli 11. srpna zemřel v Budapešti na zápal plic ve věku nedožitých 99 let bývalý velitel
košického ghetta a válečný zločinec László Csatáry (*15. března 1915 v Mánech). Podle
poválečné obžaloby týral Židy a účastnil se aktivně transportu do Osvětimi. V roce 1945 jej
maďarský soud odsoudil k 20 letům vězení. V roce 1948 jej pak v nepřítomnosti
československý soud odsoudil k smrti. Csátary však prchl do Kanady, kde žil až do poloviny
90. let. Když se o něj začaly zajímat maďarské úřady, vrátil se do vlasti a v roce 2012 byl
zatčen.
V pondělí 12. srpna zemřel v Haagu ve věku 44 let prostřední syn bývalé nizozemské
královny Beatrix Johan Friso princ Oranžský (*25. září 1968 v Amsterodamu). Loni 17.
února jej při lyžování v rakouských Alpách ve středisku Lech am Alberg zasypala lavina. Od
té doby byl princ v kómatu.
Ve čtvrtek 22. srpna zemřel v Bratislavě na vážné metabolické a kardiální selhání po ruptuře
žaludečního vředu ve věku nedožitých 66 let operní a muzikálový režisér Jozef Bednárik
(*17. září 1947 v Zelenči). V Čechách režíroval muzikály Drákula (1996), Monte Cristo
(2002), Johanka z Arku (2003) a Angelika (2007). V pražském Národním divadle pak
Gounodovu operu Romeo a Julie a Bizetovu Carmen a ve Státní opeře pak Manon Lescaut.
Působil též v Německu, Rakousku, Francii, Bulharsku, Monaku, Japonsku, Anglii a Izraeli.
V sobotu 31. srpna zemřela v Bratislavě ve věku 83 let slovenská divadelní, filmová a
televizní herečka Viera Strnisková (*30. října 1929 v Hlohovci). V letech 1948 – 1950 byla
členkou Nové scény v Bratislavě, 1950 – 1951 divadla v Kolíně, 1953 – 1957 divadla ve
Zvolenu, 1957 – 1962 divadla v Nitře a v letech 1962 – 1989 byla členkou činohry
Slovenského národního divadla v Bratislavě. Zahrála si i v mnoha českých filmech. Za své
herecké umění byla v roce 2003 vyznamenána vysokým státním vyznamenáním – Pribinovým
křížem II. třídy a cenou Karla Čapka.
V neděli 15. září zemřel ve věku 112 let v USA nejstarší muž světa Salustiáno Sánchez (*8.
června 1901 Španělsko). V USA žil od roku 1920. Jeho místo zaujal Ital Arturo Licata
(*1902).
V neděli 22. září se konaly parlamentní volby ve Spolkové republice Německo. Ty
s přehledem vyhrála s 41,7% koalice křesťanských stran CDU/CSU dosavadní premiérky
Angely Merkelové, která se tak potřetí stala německou spolkovou kancléřkou.
V pondělí 30. září oznámil Vatikán, že se papež František rozhodl své předchůdce v letech
1958-1963 Jan XXIII. a v letech 1978-2005 Jan Pavel II. v neděli 27. dubna 2014 prohlásit
za svaté.
Ve středu 23. října byl v Londýně pokřtěn George Alexander Louis princ z Cambridge.
V pondělí 28. října zemřel ve Varšavě po těžké nemoci ve věku 86 let polský katolický
intelektuál, novinář a politik Tadeusz Mazowietski (*18. dubna 1927 v Plocku). Zesnulý byl
jedním z předních vůdců Solidarity a v letech 1989 – 1990 první nekomunistický předseda
polské vlády po 40 letech, v letech 1961 – 1971 a 1991 – 2011 byl poslancem Sejmu a až do
své smrti byl poradcem současného polského prezidenta Bronislawa Komorowského.
V pátek 8. listopadu se od východu k západu přehnal přes 5 centrálních ostrovů a 36
provincií Filipín tajfun Haiyan. Rychlost větru dosahovala až 350 km/h a mořské vlny
dosahovaly výšky 4 metrů. Nejhůře byla postižena provincie Leyte, jejíž území bylo z 80%
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zcela zpustošeno. Město Tacloban částečně zaplavilo moře a tajfun ho totálně zničil.
V místech kudy se živel prohnal, nezůstalo kilometr do vnitrozemí nic stát. Účet řádění
tajfunu byl 12 000 obětí na životech, absolutně zničená města a vesnice. Humanitární pomoc
na Filipíny proudila z celého světa.
V pátek 29. listopadu zemřela v Paříži jedna z „osmi statečných“, kteří 25. srpna 1968
protestovali na Rudém náměstí proti okupaci Československa spisovatelka a překladatelka
Natalia Jevgenijevna Gorbaněvská (*26. května 1936 v Moskvě). Ještě v letošním říjnu byla
na návštěvě České republiky, kdy ji přijal i prezident republiky a převzala vyznamenání
Univerzity Karlovy.
Ve čtvrtek 5. prosince zemřel ve svém domě v Johannesburgu po vleklých zdravotních
potížích způsobených sedmadvacetiletým vězněním ve věku 95 let bojovník proti apartheidu
(diskriminaci černošského obyvatelstva) a v letech 1994 – 1999 první černošský prezident
Jihoafrické republiky Nelson Rolihlahla Mandela (*18. července 1918 v Mvezu). V roce
1993 se stal laureátem Nobelovy ceny míru. Oficiální rozloučení se zesnulým, kterého se
zúčastnili přední světoví státníci ze 70 zemí světa, se konalo v úterý 10. prosince na
fotbalovém stadionu v Johannesburgu. Poté bylo tělo vystaveno ve skleněné rakvi 3 dny
v sídle vlády v Pretorii. Soukromý pohřeb se konal v neděli 15. prosinci ve vesnici Quno.
V sobotu 14. prosince zemřel v Londýně po dlouhé těžké nemoci ve věku 81 let irský
filmový herec Peter Seamus O´Toole (*2. srpna 1932 v Connemaře). Za svoji uměleckou
kariéru hrál v 92 filmech, byl 8x nominován na Oscara, v roce 2003 obdržel čestného Oscara
za celoživotní dílo, v roce 1999 obdržel cenu Emmy za nejlepší herecký mužský výkon ve
vedlejší roli, byl i trojnásobný držitel Zlatého glóbu a držitel ceny BAFTA.
V pondělí 23. prosince zemřel v Moskvě ve věku 94 let ruský konstruktér pěchotních zbraní
především světoznámého samopalu AK-47 Michail Timofejevič Kalašnikov (*10. listopadu
1919 v Iževsku).
UHŘÍNĚVES 100 LET MĚSTEM
V sobotu 27. dubna uplynulo právě 100 let od chvíle, kdy císař František Josef I., z Boží
milosti císař rakouský, král český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladiměřský a
ilyrský, arcivojvoda rakouský, velkovojvoda krakovský, vojvoda lotarinský, salcburský,
štýrský, korutanský, krajinský, bukovinský, horno a dolnoslezský, velkokníže sedmihradský,
markrabě moravský, knížecí hrabě habsburský a tyrolský atd. atd., ráčil svůj věrný městys
Uhříněves na město povýšiti. Proto veškeré letošní společenské, kulturní a sportovní akce
uhříněveských neziskových organizací byly pořádány k tomuto výročí. Také městská část
Praha 22 uspořádala několik akcí, které připomněly tuto událost. Zahájením oslav v režii
městské části se stala výstava v Uhříněveském muzeu, která byla slavnostně zahájena
v sobotu 13. dubna. Vernisáž za účasti 50 návštěvníků, uváděli zastupitelka paní učitelka
Mgr. Jitka Rothová a kurátor muzea Ing. Michal Klich. O panu Vlastimilu Malém pohovořila
ak.mal. Karolína Pirklová, v kulturním programu vystoupily děti ZUŠ Bajkalská pod
vedením paní učitelky Evy Franců a na klavír zahrála paní učitelka Lenka Mašindová. Až do
neděle 5. května mohli příchozí zhlédnout 99 fotografií pana Vlastimila Malého na téma
Uhříněves dříve a dnes, které doplnily výtvarné práce dětí z MŠ Za Nadýmačem na téma
„Moje Uhříněves“. K vidění bylo i 12 obrázků uhříněveské občanky a dlouholeté
zaměstnankyně MNV Uhříněves a tajemnice Jarmily Čípové zachycují známá uhříněveská
zákoutí. Nejvíce poutala stěna proti vstupu, kde viselo 8 originálů od ak.mal. Jindřicha
Bubeníčka zachycující stavby staré Uhříněvsi a originál městského znaku namalovaný na
plechu od téhož autora. Pod znakem byla umístěna vitrína s originálem listiny císaře Františka
Josefa I. povyšující Uhříněves na město. Vše doplnily tři vitríny, ve kterých byly
prezentovány publikace, které o Uhříněvsi vyšly a ukázky jednotlivých dílů uhříněveské
kroniky.
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V sobotu 27. dubna, v den povýšení, se v Divadle Bolka Polívky U22 od 10.30 hodin konalo
slavnostní zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 při příležitosti 100. výročí povýšení
Uhříněvsi na město. Sál zaplnilo 150 pozvaných hostů. V hledišti zasedlo 18 z 25 současných
členů Zastupitelstva městské části Praha 22 – starosta Milan Coller (ODS); místostarosta Ing.
Martin Turnovský (ODS); radní pro bytovou a sociální politiku a zdravotnictví Aleš Benda
(ODS); radní pro životní prostředí, školství a protidrogovu prevenci Ing. Eliška Machačová,
CSc. (ODS); radní pro kulturu, zájmové organizace, zájmová sdružení a církve Mgr. Marcela
Pröllerová (bezpartijní); radní pro finance a předseda finančního výboru zastupitelstva Ing.
Ondřej Semecký (bezpartijní); radní pro dopravu, čistotu, veřejný pořádek a bezpečnost Jan
Vorlíček (ODS); předseda kontrolního výboru zastupitelstva Libor Čermák (ČSSD); Michal
Doležal (TOP09), Mgr. Kateřina Erbsová (TOP09); Jiří Jakubec (TOP09); Jaroslav
Malčánek (ODS); Mgr. Jitka Rothová (bezpartijní); Michal Selinger (ČSSD); Martin Vintr
(bezpartijní); Petr Tamele (bezpartijní); Mgr. Ivana Vodičková (bezpartijní) a Jiří Zahradník
(ODS). V hledišti též seděli tajemnice úřadu Ing. Olga Jandová, vedoucí všech odborů úřadu
městské části - Ing. Roman Petr (odbor kanceláře úřadu); Ing. František Wetter (ekonomický
odbor); Irena Röslerová (občanskosprávní odbor); Ing. Jana Kovaříková (odbor správy
majetku); Ing. Dana Sopoušková (odbor životního prostředí); Radim Pokorný (odbor
hospodářské správy); Mgr. Zdeňka Žaludová (odbor sociálních věcí a zdravotnictví); Petr
Mošna (odbor realizace staveb); Jan Pultar (odbor dopravy); Mgr. Pavla Vinklářová
(pověřená vedením odboru výstavby); Bc. Alena Ježková (živnostenský odboru) a několik
dalších zaměstnanců radnice. Z představitelů neziskových organizací tu byli mimo jiné
starostka TJ SOKOL Uhříněves Ing. Marie Kotková, členka oddílu žen Blanka Zajícová a
člen divadelního spolku „UCHO“ Petr Kořínek; předsedkyně MS ČČK Uhříněves-Hájek a
vedoucí Klubu seniorů Stanislava Drozenová; předseda TJ Uhříněves Jiří Kosař, hospodář
Zdeněk Kasal kteří přizvali uhříněveského rodáka a hokejovou hvězdu pana Karla Guta,
spolu s vedoucími oddílů Ing. Vladimírem Gobym a Jitkou Kyseĺovou; rychtářka Obce
Baráčníků Julie Podrázká; předseda Místní organizace Českého svazu včelařů Ing. Vratislav
Brabec;
předsedkyně Občanského sdružení Uhříněves ak.mal. Karolína Pirklová;
římskokatolický duchovní správce P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD a evangelický farář Jiří
Ort. V hledišti zasedli také bývalí starostové Zdeněk Růžička a Dalibor Mimra, bývalé
ředitelky ZŠ Jandusů Helena Krňanská a Mgr. Eva Nováková, bývalá tajemnice MNV
Jarmila Čípová, bývalí členové zastupitelstva Jaroslav Dušek, Svatopluk Linhart, Božena
Loulová, Mgr. Marie Maroušková, Milan Pavlicki a Ivo Pavlík. Byli zde i významní občané
– dobrovolníci Jiřina Mašková, Pavel Polanecký a Libuše Votavová, představitel české
kartografie Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., občané starší 90let – Marie Felixová, Běla
Krejzová, Anna Maixnerová, Karel Nízký a Marie Vrzalová; starostové okolních městských
částí – Vlastimil Vilímec (Praha-Nedvězí); Ing. Michal Habart (Praha-Kolovraty); Radana
Šímová-tajemnice (Praha-Kolovraty); Věra Topičová (Praha-Benice); Vladimír Brunner
(Praha-Královice) a Magdalena Brunnerová – tajemnice (Praha-Královice). Do počtu 150
hostů patřili i zástupci dalších organizací a sponzorů např. uhříněveský rodák hokejista Karel
Gut. Na balkoně programu přihlíželo dalších 10 občanů. V úvodu účastníky přivítala
moderátorka paní Pavlína Kotasová z Hájku. Pak se rozevřela opona a na jevišti se skvěla
projekce fotografie zastupitelstva Uhříněvsi z roku 1913. Pod ní sedělo 5 žen PaedDr. Marie
Budská rozená Staňková,
která po 7 let vyučovala na zdejší Základní škole u kostela – pravnučka zastupitele Františka
Turynka mistra krejčovského. Ten byl otcem Emilie Turynkové, který přijal krejčovského
tovaryše vyučeného ve Vídni Josefa Staňka. Ten se do Emilky zamiloval a byla svatba.
František Turynek se vzdal členství v krejčovském cechu, aby Josef Staněk mohl pokračovat
v jeho živnosti. Krejčovství s prodejem látek při hlavní ulici existovalo do 50. let 20. století.
Jejich nejstarší syn Josef Staněk ml. pokračoval v krejčovském řemesle. Když se soukromníci
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museli rozhodnout, zda vstoupí do družstva nebo budou manuálně pomáhat národnímu
hospodářství, Josef Staněk ml. se rozhodl pracovat ve zdejší cihelně.
Marta Bubeníčková dcera Karla Bubeníčka, studentka gymnázia – prapravnučka zastupitele
Karla Bubeníčka, který byl před 100 lety učitelem a pozdějším řídícím obecné školy. Z rodu
Bubeníčků zde žijí třiadevadesátiletý Ing. Miloš Bubeníček, jeho stejně stará sestřenice Alena
Votavová, rozená Bubeníčková, Ing. Marta Procenková, rozená Bubeníčková, Petr Bubeníček
a Karel Bubeníček. Z tohoto rodu po příchodu do Uhříněvsi pocházejí pedagogové, řídící a
také významní umělci - malíři Jindřich a loutkář a malíř Ota Bubeníčkové. Bylo nám ctí, že
pozvání přijal pan Otto Bubeníček. Jméno Bubeníček i naši republiku ve světě proslavili jeho
„Slavná dvojčata“ – baletní mistři Jiří a Otto.
Eva Turnovská maminka současného místostarosty Ing. Martina Turnovského – praneteř
zastupitele Aloise Tichého, který byl váženým občanem města a vlastníkem místního
pivovaru. Brzy zemřel a tak vlastníkem pivovaru se stal jeho bratr Jaroslav Tichý, otec JUDr.
Jaroslava Tichého, který byl otcem dcer Evy, provdané Turnovské a MUDr. Marty, provdané
Bíbové. V roce 1922 si Jaroslav Tichý st. přizval za společníka sládka z Pardubic Eduarda
Zemana a firmu přejmenovali na Tichý a Zeman – pivovar a sladovna v Uhříněvsi. Nebylo
možno v budově bývalé nové sokolovny nepřipomenout, že Alois Tichý miloval Sokol a
dlouhá léta byl jeho starostou.
Ing. Jana Odvárková rozená Balzarová, vnučka Marty Balzarové, dcery doktora Guty, tedy
jeho pravnučka. vystudovala Vysokou školu chemické technologie a pracuje jako chemiktechnolog restaurování v Národní galerii – pravnučka zastupitele MUDr. Antonína Guta,
který působil v Uhříněvsi od roku 1893, nejprve u Jana knížete z Listensteinů, později jako
lékař četných nemocenských pokladen. Zemřel v roce 1948 ve věku 85 let.
Markéta Kouřimská – pravnučka starosty Antonína Semanského, který byl v roce 1913
starostou. V dobovém tisku se o něm psalo, že v této funkci měl „mnoho znamenitých zásluh
o své rodiště“. Sepsal první spis „Paměti městyse Uhříněvsi“ s mnoha důležitými historickými
a hospodářskými informacemi. Ve spisu jsou popsána do roku 1910 existující stavení se
jmény všech majitelů, cen potravin a jiné. Do rodu Antonína Semanského patří ještě další dvě
pravnučky, které se tohoto zasedání osobně zúčastnily. Bylo to Eliška Piskačová ze Rváčova
u Hlinska a Taťána Sochůrková z Chotěboře.
Na jevišti sedělo i 6 mužů.
RNDr. Vladimír Gut, CSc., který 46 let pracoval v Ústavu organické chemie a biochemie
České akademie věd – vnuk radního Josefa Guta, který založil zdejší zahradnictví, kde se u
nás poprvé prováděla preparace květin. V této činnosti pokračoval i jeho syn Ing. Vladimír
Gut, který kromě toho velmi miloval automobily. Zasloužil se o rozvoj motorového a
motocyklového sportu za 1. republiky. Byl jediným zástupcem firmy Bugatti, sám závodil
v autech této značky, vítězil v závodech, zvlášť do vrchu. Druhým synem byl nositel jména
svého otce Josef Gut. Na začátku 2. světové války opustil republiku, bojoval ve francouzské
armádě. Po pádu Francie jako důstojník francouzského námořnictva přeplul s válečnými
loděmi do Anglie a sloužil v ochraně konvojů spojeneckých sil do Murmanska. Vladimír Gut
měl 3 děti, Vladimíra, Karolinu a Jiřího. Karolina, výtvarnice a restaurátorka byla 3x členkou
zdejšího zastupitelstva. Byla po 2 volební období členkou rady a místostarostkou. Bratr Jiří
Gut, konstruktér sportovních lodí v závodech na divoké vodě se stal mistrem republiky a má 3
medaile ze 2 mistrovství světa.
Dalibor Podracký – vnuk radního Václava Podrackého, který se přistěhoval do Uhříněvsi
jako 25letý v roce 1892. Na hlavní ulici založil „Obchod kupecký a železářský“. S manželkou
Annou měli 5 dětí. Nejstarší syn Václav, také prosperující obchodník postavil dvoupatrový
obchodní dům a železářství na dnešním nám. Protifašistických bojovníků. Budova slouží
k obchodním účelům dodnes. Jeho sestra Jaromíra se provdala za Antonína Kalouse, druhá
sestra Ludmila za Jaroslava Švábenského, třetí dcera Anna se provdala za Bohumila Richtera,
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nejmladší syn JUDr. Ladislav Podracký odešel po studiích z Uhříněvsi a působil v Unhošti,
Žatci a Mostě. Na zasedání zastupitelstva byla přítomna i nejstarší vnučka radního Václava
Podrackého paní Jaromíra Balzarová rozená Kalousová, zapálená a aktivní sokolka.
Ing. Michal Klich absolvent Vysoké školy ekonomické, který je kurátorem Uhříněveského
muzea a místní kronikář – pravnuk radního Karla Sedláčka, který v době svého působení
v zastupitelstvu velmi úspěšně pracoval, nejdříve jako účetní a poté na přelomu 19. s 20.
století jako administrativní ředitel uhříněveského akciového cukrovaru. S manželkou Marií,
rozenou Urbanovou, měli 3 děti. Karla, který žil v bezdětném manželství s manželkou
Růženou a byl úředníkem v uhříněveské chemičce Draslovka, Marii, která v roce 1900
zemřela na záškrt a Vilemínu, která se v roce 1933 provdala za mjr. Michala Klicha. Ten byl
aktivním důstojníkem v 1. světové válce a účastníkem slavné bitvy u Zborova. Za svoji
vojenskou činnost obdržel mjr. Michal Klich mnohá válečná vyznamenání. Je též držitelem
řádu sv. Jiří, který vlastnilo pouze 93 lidí na celém světě. V období 2. světové války byl
aktivním účastníkem protinacistického odboje a pomocníkem velitele odboje pplk. Václava
Nováka. Karel Sedláček zemřel v roce 1932 ve věku 70 let.
Jaroslav Urban z České Lípy – pravnuk zastupitele Františka Filipa ředitele cukrovaru. Jeho
potomky se podařilo nalézt v rodině Dany Urbanové, rozené Kolihové. Jsou to její synové
Jaroslav Urban a MVDr. Miloš Urban. Jejich prababička Františka Berta Filipová byla dcerou
Františka Filipa, jejich babička Marie Stockarová, pocházející ze šlechtického rodu
Bernkopfů se provdala za Ing. Miloše Kolihu. Rod připomíná na zdejším hřbitově krásná
zděná hrobka s nápisem „RODINA FILIPOVA“.
Ing. Joseph Rezek z izraelské Haify narozený v kanadském Torontu. Sloužil v kanadském
letectvu jako navigátor a studoval strojírenství v Kanadě. Během doktorského studia
v Londýně potkal svou ženu Avery, specializovanou dětskou lékařku. Jako kanadský profesor
strojírenství emigroval v roce 1973 do Izraele, kde od té doby žije se svou ženou, 4 dětmi a
početnými vnoučaty – vnuk zastupitele Josefa Rezka, který byl prosperující obchodník. Do
paměti se zapsal i jako donátor fotbalového klubu SK Čechie Uhříněves a jako významný
činovník zdejší zaniklé židovské obce, pro níž založil podpůrný fond.
Ing. Lubomír Procenko, který vystudoval Vysoké učení technické-fakultu inženýrského
stavitelství. Také on byl členem našeho zastupitelstva v letech 1998 – 2006. Žije a bydlí
s rodinou v areálu objektů jeho pradědečka – pravnuk radního Jana Srba, který byl v letech
1887-1908 starostou Uhříněvsi. Po 21 let se snažil, aby v zastupitelstvu „dobrá shoda a soulad
panovaly“. V roce 1908 byl jmenován čestným občanem tehdy ještě městyse Uhříněvsi. Při
odstoupení založil měšťanský podpůrný fond uhříněveské obce. „Za své občanské ctnosti a
vzácnou nestrannost“ byl také zvolen v letech 1895 – 1907 starostou okresu říčanského. Za
tuto činnost mu byl v roce 1907 odevzdán „Zlatý záslužný kříž s korunou.“
V úvodu zazněla reprodukovaná zpívaná státní hymna v podání sboru opery Národního
divadla v Praze a dirigenta Jiřího Bělohlávka. Pak současný starosta Milan Coller pronesl
krátký proslov, ve kterém stručně připomněl rozvoj Uhříněvsi za posledních 100 let.
Přítomných 11 potomků zastupitelů pak z rukou starosty obdrželo pamětní list, kalendář
s fotografiemi Uhříněvsi a speciální pamětní minci. V programu pak následovala vystoupení
dětí z Mateřské školy Za Nadýmačem z 9.třídy Králíčci (dislokované pracoviště
v Královicích) s pásmem Kočky pod vedením paní učitelek Jitky Müllerové a Lucie
Novákové, Dětského pěveckého sboru Jiskřička pod vedením sbormistryně Anny Mundilové
a Základní umělecké školy LYRA spojené s videoprojekcí pod vedením ředitelky Mgr. Ivany
Šormové. Po skončení programu bylo pro pozvané hosty v přísálí divadla připraveno
pohoštění v podobě obložených chlebíčků, jednohubek, vína, nealkoholických nápojů a kávy.
Každý přítomný při odchodu obdržel desky s propisovací tužkou, pamětní mincí, pamětním
listem a pohledy k výročí. Sponzorem zasedání a zhotovení upomínkových předmětů se stala
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místní dopravní firma METRANS, která věnovala městské části na oslavy sponzorský dar ve
výši 200.000,- Kč.
Tentýž den od 14 hodin se za vyzvánění zvonů kostela Všech svatých, které rozhoupali pan
Martin Kosař a jeho syn Vojtěch, shromáždilo 50 občanů v čele se starostou Milanem
Collerem a římskokatolickým duchovním správcem p. Jaroslawem Andrzejem Batógem,
SVD před budovou bývalé radnice na náměstí Bratří Janusů. Konalo se tu slavnostní odhalení
tří replik na soše sv. Jana Nepomuckého. Ty byly v roce 2003 odcizeny neznámými pachateli.
Repliky znázorňují známou legendu. Ta praví, že král Václav IV. podezříval svou choť
královnu Žofii Bavorskou z nevěry. Nutil Jana Nepomuckého, královnina zpovědníka,
vyzradit zpovědní tajemství. Když Jan nepovolil, král Václav IV. sešel se 20. března 1393
s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Po krátké hádce nechal zajmout čtyři duchovní a mezi nimi
i Jana. Ty pak krutě mučili. Tři přežili, jen Jan zemřel. Král mu podle legendy nechal
vyříznout jazyk a shodit jeho mrtvé tělo do Vltavy. Jeden reliéf znázorňoval Jana, jak zpovídá
královnu Žofii, druhý shazování jeho mrtvého těla do Vltavy a třetí vylovení mrtvého těla
z vod řeky. Odhalení provedli starosta Milan Coller, uhříněveský římskokatolický duchovní
správce P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD, který sochu znovu i posvětil a autor replik
akademický sochař Milan Vácha. Náklady na zhotovení cca 320.000,- Kč byly zaplaceny
především z rozpočtu městské části. Malou část nákladů pokryl zisk z veřejné finanční sbírky.
V neděli 12. května od 15 hodin se na Novém náměstí, bohužel za proměnlivého počasí
s občasným deštěm a větrem, uskutečnil letošní Dětský den a megakoncert k letošnímu
výročí. Program moderovala uhříněveská občanka a populární zpěvačka Heidi Janků.
V rámci dětského dne byly pro děti zdarma od 11 do 18 hodin připraveny pouťové atrakce na
pozemku za podjezdem na Novém náměstí a na pódiu před budovou radnice byl program pro
děti rozdělen do dvou bloků. První byl nazván „Uhříněves sobě“. V jeho rámci nejprve
vystoupil Dětský pěvecký sbor Jiskřička s pásmem písní. Na Jiskřičku navázalo vystoupení
dětí ZUŠ LYRA, které předvedly Čarodějnickou pohádku. Na pódiu vystoupili i členové
místní kapely Dilated, děti z taneční skupiny Domino pod vedením paní Ivy Bičišťové,
vystoupili také Václav Kroutil - dvojnásobný mistr Evropy v JO-JO Show a Jan Weber –
mistr světa ve footbagu tj ovládání pěnového míčku pouze nohama a tělem nikoli rukama. Ve
druhé polovině programu pro děti vystoupil bavič a herec Michal Nesvadba a hudební
skupina Maxim Turbulenc. V 18.30 hodin začal program pro dospělé, kde postupně
vystoupili zpěvačka Heidi Janků, skupina Plavci v čele s Janem Vančurou, zpěvák a herec
Josef Laufer, uhříněveský občan (bydlící v Nových Pitkovicích), kouzelník Richard Nedvěd,
uhříněveský občan (bydlící v Hájku), rockový zpěvák Marian Vojtko, uhříněveský občan
rockový zpěvák Václav Noid Bárta, uhříněveská občanka (bydlící v Hájku) herečka a
zpěvačka Ivana Jirešová a vyvrcholením programu byl hodinový koncert uhříněveského
občana rockového zpěváka Petra Koláře. Opravdovým vrcholem programu, který trval 7
hodin a 19 minut, byl velkolepý ohňostroj, který připravila firma Krupička z Dubče. Ten
ozařoval oblohu nad Novým náměstím od 22:19 do 22:27 hodin a byl odpálen z parkoviště za
lékařským domem. Akce se vydařila i přes několikeré zkropení májovým deštíkem. Přítomní
občané akci hodnotili velmi kladně, stejně jako prodávané občerstvení v podloubí
multifunkčního domu na Novém náměstí. Asi pro rozmary májového počasí přišlo méně
návštěvníků, než si pořadatelé z Úřadu městské části představovali, ale to nic neubralo na
zdaru akce.
V sobotu 14. září pořádalo občanské sdružení Uhříněves ve spolupráci s Magistrátem hl.m.
Prahy a ÚMČ Praha 22 Staročeský jarmark, který se stal součástí oslav. Za slunečného počasí
se na prostranství před budovou radnice sešlo 22 stánků s výrobky, které se prodávaly dříve
na trzích (perníky, dřevěné hračky, šperky, plstěné oděvní součásti, koření, cukrovinky
apod.). Zajištěno bylo též občerstvení (dokonce se grilovalo prasátko). Návštěvníci mohli
shlédnout práci přadleny a řezbáře. Děti si mohly vyrobit šperky z korálků. Na travnaté ploše
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mezi radnicí a jídelnou byla k zhlédnutí živá domácí zvířata a děti si mohly zastřílet ve
středověké střelnici. Celý program, ve kterém vystoupily DS UCHO s pohádkou Český
Honza, ZUŠ Lyra s pásmem písní s českých pohádek a Čarodějnickou pohádkou, hudební
skupiny Vocalica a Marela, flétnový soubor Aulos a šermířská skupina Česká korouhev
moderovala paní Pavlína Kotasová z Hájku.
Vyvrcholením oslav pořádaných městskou částí se stala první neděle adventní 1. prosince,
kdy se v Děkanském kostele Všech svatých od 16 hodin konal adventní koncert.
V 90minutovém programu před zaplněným kostelem vystoupili zpěvák, skladatel, textař,
muzikálový herec, malíř a spisovatel Richard Pachman a zpěvačka a muzikálová herečka
Dita Hořínková. Za své umění oba sklidili nadšený potlesk publika.
Povodně v Uhříněvsi – Říčanský potok – soustava Vodice – Nadýmač
Po poměrně deštivém jaru byla podstatná část území republiky nasycena vodou z jarního tání
a dešťů. Dne 28. května 2013 vydal Český hydrometeorologický ústav vážné varování před
hrozbou bouřek s lijáky a krupobitím pro období 29. – 30. května, varování před vznikem
povodní přišlo následující den. Vysoký úhrn srážek od 31. 5. do 2. 6. postupně od jihozápadu
rozvodňoval řeky na území republiky a postupně dosahoval 3. stupně povodňové aktivity.
Ani naše městská část se nevyhnula této živelné pohromě. V neděli 2. června ve 3.40 hodin
zjistila hlídka městské policie přetékání rybníka Nadýmač a zaplavování ulic U Říčanky, Za
Pivovarem, Za Nadýmačem a náměstí Bratří Jandusů. Již o 5. hodině ranní byli povoláni do
práce tajemnice úřadu Ing. Olga Jandová, vedoucí odboru životního prostředí Ing. Dana
Sopoušková, vedoucí odboru kanceláře úřadu Ing. Roman Petr a zaměstnanci odboru
hospodářské správy Renata Hübnerová, Milan Pavlicki, Jan Rusňák, Josef Podlipský a
Rudolf Horais, Miroslav Mandrik a Jaroslav Kratochvíl. V 5.30 hodin došlo k přetékání
bezpečnostního přelivu Vodice (40 cm nad normál). V 6 hodin byli pomocí člunu evakuováni
první 2 občané manželé Josef a Naďa Koláční z č.p. 32/20 na náměstí Bří Jandusů. Oba
manželé jsou již osudem těžce zkoušeni, neboť oba bojují se zhoubnou nemocí. Při dopravě
člunu došlo málem k další tragédii. Člun jim sklouzl z korby auta a spadl na autobusovou
zastávku u prodejny drogerie, kde naštěstí v tu dobu nikdo nestál. Kronikář později
k evakuaci dodává, že pan Josef Koláčný 8. října 2013 zhoubné chorobě ve věku nedožitých
68 let podlehl. V 7.15 hodin koordinaci záchranných prací přebírá radní Aleš Benda. Pytle
s pískem jsou rovnány k parcele č.p. 1118/6 dirigenta pana Petra Vronského, k horní bráně
mateřské školy a nemovitostem rodin Martinových a Procenkových v ulici Za Pivovarem. V 8
hodin prohrnul bagrem pan Václav Hübner břeh Nadýmače a bylo nahlášeno zaplavení
fotbalového hřiště za oborou. Nejhorší situace byla v neděli 2. června kolem 10. hodiny, kdy
kulminovala Říčanka, jejíž hladina stoupla o 3,5 metru a byla 15 cm pod úrovní mostu u farní
budovy. Od té doby pomáhalo5 dobrovolných hasičů z Hrabyně u Opavy a dobrovolní hasiči
z Pitkovic se sanačními pracemi a čerpáním vody ze zaplavených nemovitostí. Místní
povodňová komise v 10.30 hodin nařídila evakuaci ulic U Říčanky, Za Pivovarem,
V Potokách a náměstí Bratří Jandusů. Evakuováno bylo celkem 126 občanů do ZŠ u obory.
V 11 hodin byl opět starostou pověřen radní Benda, aby byl koordinátorem záchranných
prací. Dochází k čerpání vody ze zaplavených nemovitostí v ulici u Starého mlýna. V 11.40
hodin poklesla hladina Vodice o 10 cm. Od 13.30 hodin prováděl pan Václav Hübner
odstraňování naplavenin u můstků v ulici V Potokách. Ty hrozily, že je poškodí. Většina
evakuovaných ze ZŠ U Obory našla dočasné útočiště u příbuzných, 1 občanka na ubytovně
VÚŽV a několik občanů v penzionu U Karla. Po Uhříněvsi bylo téměř neustále slyšet sirény
projíždějících vozů hasičů a policie. Povodně v Uhříněvsi ovlivnily i církevní život. V tu
neděli byl velký církevní svátek - Slavnost Božího Těla. Varhaník pan Roman Hugo, však
přišel faráři Jaroslawu Batógovi oznámit, že jeho bydliště v ulici V Potokách je ohrožováno
velkou vodou, a proto musí místo hraní balit evakuační zavazadla pro sebe a svoji rodinu. Tak
se poprvé v historii uhříněveského kostela stalo, že o tomto velkém svátku varhany mlčely.
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Svým rozsahem a výškou vody v Říčanském potoce byly letošní povodně pro Uhříněves horší
než ty v srpnu 2002. Od 19. hodiny začala hladina vody v Říčance klesat. Již od neděle
zasedal na radnici povodňový štáb – radní Aleš Benda – velitel, členové Ing. Olga Jandová,
tajemnice ÚMČ; Ing. Roman Petr, vedoucí odboru kanceláře úřadu, Renata Hübnerová,
zástupce vedoucího odboru hospodářské správy, Ing. Dana Soupoušková, vedoucí odboru
životního prostředí, Bc. Jan Kavalec, velitel městské policie, npor. Bc. Jiří Hás za státní
policii a npor. Jiří Moravec, zástupce hasičů. V akci byli i pracovníci odboru hospodářské
správy, který na pomoc s plnění písku do pytlů přišli pomoci kronikář Ing. Michal Klich a
občané Ladislav Holeček a Jan Kořínek. Později přijeli slečna Vaňková a pan Franěk
z Horních Měcholup. Pomáhali i dobrovolní hasiči s Pitkovic. Krizový štáb byl v pohotovosti
i v pondělí 3. června, kdy déšť stále neustával. Od 8 hodin opět na radnici zasedal krizový
štáb, který rozhodl o návratu evakuovaných. Byly uzavřeny Husův park, Pivovarský park a
Obora. Z důvodu velkého nasycení půdy vodou a nebezpečí pádu stromů. Pracovníci
hospodářské správy odklízeli v ulici V potokách to, co pan Hübner včera vybagroval.
V ohrožení vodou se ocitla i budova školní družiny na „Matulce“, kde se v dopoledních
hodinách učí první třídy. Výuka i družina byly přesunuty do hlavní budovy. Přesto mnoho
dětí vzhledem k situaci na výuku nedorazilo. V 18 hodin museli pracovníci hospodářské
správy opět zasahovat u rybníka Nadýmače, který opět přetékal. V ulici U Říčanky byla
navýšena ochrana břehu a prodloužena na cca 25m. V úterý 4. června pokračovalo uklízení
povodňových škod. Byla nahlášena akutní havárie tj. porušení stability topolu bílého na břehu
Nadýmače, proto byl okamžitě pokácen. Radnice zajistila, aby postiženým obyvatelům byl
zdarma poskytnut kontejner na věci zničené povodní. Ten den pan Milan Pavlicki odvezl 2
kontejnery povodní poškozených věcí. Dále z Libně přivezl úklidové prostředky a nářadí,
které ÚMČ Praha 22 zdarma distribuoval postiženým povodní. Byla též ustavena komise ve
složení Ing. Martin Turnovský (zástupce starosty); Ing. Jana Kovaříková (vedoucí odboru
správy majetku); Ing. Dana Sopoušková (vedoucí odboru životního prostředí); Jiří Rösler
(pracovník odboru realizace staveb) a Jindřich Tichý (pracovník odboru správy majetku).
Komise měla za úkol předběžně vyčíslit výši škod, které povodní utrpěla naše městská část a
nahlásit ji Magistrátu hlavního města Prahy. Po pečlivém zmapování všech zaplavených
oblastí Uhříněvsi povodňová komise dospěla k neuvěřitelné částce 30.750 000,- Kč
(Třicetmilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských). Z vyčíslených škod, o jejichž náhradu
městská část požádala magistrát, nebyla přiznána ani koruna! Pouze majitelé zaplavených
domů byli osvobozeni od daně z nemovitosti, což šlo opět k tíze městské části, neboť tato daň
ve je 100% příjmem městské pokladny. Ve středu 5. června, ve čtvrtek 6. června a v pátek
7. června pokračovali zaměstnanci odboru hospodářské správy v odstraňování povodňových
škod. V souvislosti s odstraňování následků povodní v Uhříněvsi byla ve dnech 8. – 14.
června uzavřena ulice V potokách. Ze stejných důvodů pak od 19. do 24. června pak byla
uzavřena část náměstí Bratří Jandusů za bývalou radnicí. Správce toku – Povodí Vltavy –
provedlo vyčištění koryta Říčanky a zpevnění jejich břehů.
HÁJEK SI PŘIPOMNĚL 700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
Děti, vypracujte slohovou práci na téma: Obec, ve které bydlím. Tak nějak asi zněl úkol
zadaný paní učitelkou žákům 3.C ZŠ nám. bří Jandusů. V lavicích této třídy seděl také žáček
z Hájku jménem Ladislav Machač. Ten si příkaz paní učitel vzal k srdci a začal bádat. Tento
devítiletý „špuntík“ však zjistil velmi důležitou skutečnost. První písemná zmínka o osadě
Hájek, která je od roku 1969 katastrálním územím Uhříněvsi, je z roku 1313. Letos tedy
uplynulo 700 let od chvíle, kdy je možné jméno Hájek písemně doložit. Ihned se proto občané
Hájku v čele s paní Jiřinou Maškovou, rozenou Krejčíkovou, spojili a začali připravovat
oslavy. Musím říci, že k tomuto zjištění bohužel došlo počátkem roku, kdy již byl sestaven
rozpočet městské části na rok 2013, a proto bylo velmi obtížné vyhovět žádosti občanů o
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příspěvek 100.000,- Kč na pořádání akce. Kronikář zaznamenává, že k jeho velké lítosti došlo
k mnoha nedorozuměním mezi hájeckými a vedením městské části, které se stalo terčem
jejich někdy až zbytečně tvrdé a nevybíravé kritiky. Spory vyvrcholily ve vydané brožuře, kde
zazněla informace, že Úřad městské části Praha 22 se k oslavám postavil laxně a do dne
uzávěrky 31. května nepřispěl ani jedinou korunou. Občané proto museli mezi sebou
zorganizovat sbírku a oslovit sponzory. Pravda je taková, že nakonec se našly i prostředky v
kase městské části, která uhradila 7.500,- Kč za hudební produkci, pronájem party stanů
23.900,- Kč a pronájem pódia 5.000,- Kč tedy celkově 36.400,- Kč a vše bylo dotaženo ke
zdárnému konci. Významné jubileum si připomněli současní i bývalí občané Hájku v sobotu
22. června od 14 hodin. Místní skupina Českého červeného kříže Uhříněves - Hájek a občané
Hájku za přispění městské části Praha 22 připravili vzpomínkovou akci s názvem „OD
HISTORIE K DNEŠKU“. Program začal u zvoničky na návsi, kde byli přivítáni občané a
byla zde odhalena pamětní deska, kterou zdarma zhotovil místní kameník a hájecký občan
pan Karel Šumec. Součástí oslav tu byla výstava historických fotografií a dokumentů. Občané
si tu mohli koupit upomínkové předměty a občerstvení. Na hájecké louce byly pro děti
připraveny atrakce a na místním hřišti večer proběhla taneční zábava. Program tradičně, jako
všechny velké kulturní akce v Uhříněvsi, zakončil ohňostroj firmy Krupička. Akce se za
vedení městské části Praha 22 zúčastnili starosta Milan Coller, místostarosta Ing. Martin
Turnovský, radní Jan Vorlíček, jehož firma poskytla na akci sponzorský dar, a tajemnice
Ing. Olga Jandová. Byli zde i kronikář a kurátor muzea Ing. Michal Klich, vedoucí odboru
životního prostředí Ing. Dana Sopoušková, pracovnice tohoto odboru Ing. Alexandra Zítková
a vedoucí odboru hospodářské správy Radim Pokorný a pracovnice sekretariátu vedení MČ
paní Simona Lippertová. Do sbírek Uhříněveského muzea organizátoři věnovali všechny
upomínkové předměty, které byly při této příležitosti vyrobeny – 2 hrníčky, pamětní medaile,
tričko, brožura, kniha a 3 pohlednice.
POČASÍ V UHŘÍNĚVSI
Leden – 1. a 2. den roku byly polojasné ráno s 0°С a přes den 5°С. Ve čtvrtek 3. ledna bylo
oblačno, větrno ráno se 4°С , celodenními dešťovými přeháňkami, ve kterých se tu a tam
objevily sněhové vločky a 6°С. V pátek 4. ledna jsme vstali do 6°С, které za polojasného dne
vystoupily na 8°С. Víkend 5. a 6. ledna byl oblačný s trvalým deštěm ráno se 4°С a denními
6°С. Pondělí 7. ledna nás přivítalo 4°С, den byl zatažený s občasným slabým deštěm a 5°С.
Úterý 8. ledna nás přivítalo zataženou oblohou, deštěm a 4°С, které přes den stouply na 5°С.
To pokračovalo i v oblačnou středu 9. ledna s ranními 5°С, které vystoupily jen na 6°С.
Čtvrtek 10. ledna pokračování stavu. Ráno 4°С, oblačno; přes den 6°С, končí první dekáda a
my letos ještě neviděli sluníčko… S prvním dnem další dekády pátkem 11. ledna jsme poprvé
viděli sluníčko. Vstali jsme do -2°С a prvního letošního sněhového poprašku. Během dne
několikrát zasněžilo a tak pokrývka byla cca 2 cm. V sobotu 12. ledna jsme vstali do - 4°С,
které za polojasného dne vystoupily na -2°С. V neděli 13. ledna nás vzbudil mráz -5°С, který
za oblačného dne polevil na -3°С. Pondělí 14. ledna bylo oblačné s ranními -3°С a sněžení.
Sněžilo při -1°С až do 15.30 hodin a napadlo 10 cm krásného prašanu. V úterý 15. ledna byl
polojasný den s ranními -6°С a denními -3°С. Středa 16. ledna byla oblačná ráno -3°С a přes
den -2°С. Ve čtvrtek 17. ledna jsme vstali do -3°С a drobného sněžení, přes den byly -2°С.
V noci na pátek 18. ledna napadlo dalších 5cm nového sněhu, vstali jsme do -5°С. Sníh
drobně padal celý den de při -3°С. Uhříněves tak pokrývala sněhová peřina cca 15 cm.
Víkend 19. a 20. ledna přinesl polojasné počasí s ranními -7°С a denními -5°С. V pondělí 21.
ledna jsme se probudili do mlhy -1°С a pořádné klouzačky. Ta nás trápila celý den, kdy
teplota klesla na -3°С a kolem 13. hodiny začalo sněžit do 19. hodiny, kdy sněžení ustalo,
napadl asi 1 cm nového sněhu. V úterý 22. ledna ráno bylo oblačno a -7°С, přes den -5°С.
Stejné počasí bylo i ve středu 23. ledna. Ve čtvrtek 24. ledna jsme vstali do zataženého dne s
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-5°С, po celý den, kdy byly -3°С a poletoval sníh. To trvalo i přes noc na pátek 25. ledna kdy
bylo -6°С a asi 1 cm nového sněhu. Noc na sobotu 26. ledna byla mrazivá a ráno bylo -18°С.
Mrazivý byl i celý den s -9°С. V neděli 27. ledna ráno bylo již jen -6°С a ta vystoupila na
0°С. Odpoledne začal popadávat sníh. K večeru sněžení zhoustlo a do pondělního rána 28.
ledna, kdy byl -1°С napadlo 5 cm nového sněhu. Přes den byly 3°С a sníh začal odtávat,
nastala obleva. I v noci bylo nad bodem mrazu a v úterý 29. ledna jsme vstali do 2°С, větru a
deště. Sněhu přes noc viditelně ubylo, především na silnicích a chodnících. Přes den vydatně
při 4°С pršelo a sníh dále ubýval. V noci na středu 30. ledna velmi silně pršelo a ráno nebylo
při 5°С po sněhu téměř památky. Pouze v místech, kde ho byly nahnuty kupy, se černaly
menší kupičky. Den byl polojasný a velmi větrný, teplota dosáhla jarních 13°С. Oproti sobotě
26. ledna se oteplilo o 31°С. Noc na čtvrtek 31. ledna byla velmi větrná a deštivá a vstali jsme
do 3°С. Den byl polojasný, větrný a teplota vystoupila na 7°С.
Únor – do měsíce jsme vstoupili větrnou a deštivou nocí. V pátek 1. února ráno byly 3°С, den
byl oblačný, větrný se 7°С. Sobota 2. února s ranními 3°С byla oblačná s 7°С. V neděli 3.
února ráno byl 1°С, den byl zpočátku jasný, pak se při 3°С zatáhlo a kolem 15. hodiny začal
poletovat sníh. V noci na pondělí 4. února napadl asi 1 cm sněhu, který se vzhledem k 0°С
držel. Postupně však teplota stoupla na 4°С, začalo pršet a sníh zmizel. Ráno úterý 5. února
bylo zatažené a větrné se 6°С . Ve středu 6. února jsme vstali do -1°С a sněhového poprašku.
Den byl slunečný a chladný se 4°С. Ve čtvrtek 7. února jsme vstali do -2°С den byl oblačný s
2°С, večer začalo sněžit a v pátek 8. února byly -4°С a sněhový poprašek. Den byl oblačný s
0°С. Víkend 9. a 10. února měla ranní -4°С, sněhové přeháňky a -2°С. V pondělí 11. února
ráno byly opět -4°С, den byl zatažený a mrazivý s -3°С. V úterý 12. února ráno byly -3°С a
v 9 hodin začalo drobně, ale hustě sněžit. Sněžilo až do 16 hodiny a napadlo při -2°С 10 cm
sněhu. Ve středu 13. února ráno byly opět -4°С a v 8 hodin opět začalo drobně sněžit. Sněžilo
do 13. hodiny při -2°С, ale napadl již jen poprašek. Ve čtvrtek 14. února ráno byly -2°С při
zataženém dni bylo kolem 0°С. Stejné počasí bylo i v pátek 15. února. V sobotu 16. února
jsme vstali do -1°С a 5cm nového sněhu. Ten padal při 1°С až do 13. hodin. V neděli 17.
února bylo počasí podobné, ráno byl asi 1cm nového sněhu. Nový již nepadal a naopak při
2°С ho dost odtálo a tak již neležela souvislá vrstva. V pondělí 18. února ráno bylo zataženo a
0°С při oblačném dnu teplota vystoupila na 2°С. V úterý 19. února ráno byla a v 7 hodin
začalo drobně sněžit a sněžilo až do 19 hodin a napadlo 15 cm sněhu. Ve středu 20. února
ráno byl -1°С a napadlý sníh pěkně klouzal při zataženém počasí se sněhovými přeháňkami a
0°С. Ve čtvrtek 21. února ráno bylo - 5°С, den byl zpočátku polojasný, později se zatáhlo, a
při -4°С přišly sněhové přeháňky. V pátek 22. února ráno bylo -6°С, drobně poletoval sníh.
Ve 13 hodin začalo silně sněžit při -4°С. V sobotu 23. ráno byly -4°С, stále sněžilo, takže na
původních 10 cm napadlo dalších 10 cm. Do 15 hodin, kdy přestalo sněžit, napadlo při -2°С
dalších 10 cm, takže v Uhříněvsi leželo 30 cm sněhu. V noci na neděli 24. února opět začalo
sněžit a sněžilo do 8 hodin, kdy byly -2°С a napadlo dalších 10 cm, takže leželo celkem 40
cm. Během dne však teplota vystoupila na 2°С a sníh začal pomalu odtávat. V pondělí 25.
února ráno byly 2°С, ale i tak v ulicích leželo cca 30 cm již mokrého sněhu. Ulice též
lemovaly hromady navršeného sněhu, které velmi pomalu odtávaly při 4°С. Podobné počasí
bylo i od úterý 26. do čtvrtka 28. února.
Březen – celý víkend pátek 1. až neděle 3. března se vyznačoval po dlouhé době slunečným
počasím ráno s -2°С a odpoledne s 4°С. Pondělí 4. března ráno opět -2°С a při slunečném dnu
bylo 6°С. V úterý 5. března ráno byly -4°С a při slunečném dnu pak 6°С. Ve středu 6. března
ráno byly -4°С a při slunečném dnu pak 8°С. Ve čtvrtek 7. března se počasí změnilo. Ráno
byly 2°С, ale bylo oblačno s 9°С. V pátek 8. března ráno bylo 8°С s hustou mlhou, která se
rozplynula a bylo při zataženém dnu 10°С. V sobotu 9. března ráno byly 3°С s hustou mlhou,
která se rozplynula a bylo při zataženém dnu 8°С. V neděli 10. března byly 3°С s hustou
mlhou, která se rozplynula a při slunečném dnu bylo 11°С. V noci na pondělí 11. března se
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vrátila zima. Ráno byla -2°С a souvislý sněhový poprašek, teplota se udržela po celý oblačný
den bez srážek. V úterý 12. března ráno byly -2°С a poletoval sníh, teplota se udržela po celý
den. Ve středu 13. března ráno byly -4°С a souvislá sněhová pokrývka 1cm, den byl polojasný
s -3°С. Ráno čtvrtku 14. března bylo slunečné, ale mrazivé s -6°С slunce svítilo celý den při 2°С. V pátek 15. března ráno byly -4°С a při oblačném dnu s několika sněhovými přeháňkami
byly -2°С. Sobotní ráno 16. března bylo velmi mrazivé s -8°С a den slunečný, ale chladný s 4°С. V neděli 17. března ráno byly -4°С a při slunečném dnu -2°С. V pondělí 18. března ráno
bylo slunečno s -2°С, kolem poledne a zatáhlo a počalo se ochlazovat. Kolem 17. hodiny
začalo sněžit. V úterý 19. března ráno byla 0°С a leželo 15 cm těžkého mokrého sněhu, který
přes den při 4°С značně odtál. Ráno středy 20. března bylo slunečné, ale „klouzavé“, protože
roztátý sníh pří nočních -4°С umrzl. Den byl slunečný s 8°С a mnoho sněhu odtálo. Ve
čtvrtek 21. března ráno byly 3°С, den byl oblačný s několika sněhovými přeháňkami a teplota
klesla na 2°С. V pátek 22. března jsme vstali do -2°С, zatažené oblohy, sněžení a souvislé
sněhové pokrývky cca 1 cm. Během dne se při 0°С oblačnost protrhala a vykouklo i slunce.
Sobotní ráno 23. března bylo velmi chladné s -8°С, den byl jasný, ale s mrazivým větrem a 3°С. Na Květnou neděli 24. března jsme vstali do mrazu -9°С, dne byl opět slunečný se
studeným větrem a -1°С. Ráno pondělka 25. března bylo oblačné s -4°С, den byl polojasný se
studeným větrem a -2°С. V úterý 26. března ráno bylo opět zataženo a větrno s -4°С den byl
polojasný se studeným větrem a -2°С. Ve středu 27. března ráno bylo -5°С, den s -2°С byl
oblačný se studeným větrem a několika sněhovými přeháňkami. Ve čtvrtek 28. března ráno
byly -2°С, den byl zatažený s občasným sněžením a 2°С. Na Velký pátek 29. března jsme
vstali do -1°С a 1 cm souvislé sněhové pokrývky. Den byl střídavě oblačný a střídavě
slunečný se sněhovými přeháňkami a 3°С, při kterých sníh odtával. V sobotu 30. března ráno
byla Uhříněves opět pocukrována sněhem při -1°С, den oblačný s několika sněhovými
přeháňkami a 2°С. V neděli 31. března ráno byl opět -1°С, den byl oblačný s několika
sněhovými přeháňkami a 2°С. Skončil nám nejstudenější březen za posledních 25 let a
nejstudenější počátek jara za posledních 100 let.
Duben – do měsíce jsme vstoupili velikonočním pondělím s -1°С a sněhovým popraškem.
Den byl polojasný s několika sněhovými přeháňkami a 2°С. V úterý 2. dubna ráno byl -1°С,
den byl oblačný se 2°С. Ráno středy 3. dubna bylo zatažené s -1°С, den byl polojasný se
studeným větrem a 3°С. Ve čtvrtek 4. dubna ráno byl -1°С, den byl oblačný s 3°С. Ráno
pátku 5. dubna bylo zatažené s -1°С a den byl též zatažený s 3°С. Víkend 6. a 7 dubna byl
oblačný s ranní teplotou 1°С, několika sněhovými přeháňkami a 3°С. V pondělí 8. dubna ráno
bylo -5°С, den byl slunečný s 8°С. V úterý 9. dubna jsme vstali do 3°С, zatažené oblohy a
drobného deště. Den byl polojasný s 8°С. Ve středu 10. dubna ráno byla zatažená obloha a
5°С, během dopoledne několikrát sprchlo a teplota vyšplhala na 10°С i v noci na čtvrtek
sprchlo. Ve čtvrtek 11. dubna ráno byla zatažená obloha a 5°С, den byl polojasný se 14°С.
V pátek 12. dubna jsme sice vstali do 10°С, ale i do pořádného deště. Den byl polojasný a
větrný se 14°С. V sobotu 13. dubna ráno bylo 10°С, den byl polojasný a větrný se 14°С.
V neděli 14. dubna ráno bylo 6°С, den byl polojasný se 17°С. V pondělí 15. dubna jsme vstali
do 6°С, den byl slunečný s 20°С. Úterý 16. dubna bylo polojasné s ranními 10°С, které se
vyšplhaly na 21°С. Ve středu 17. dubna ráno bylo 11°С při polojasném dnu byly až 22°С. Ve
čtvrtek 18. dubna ráno bylo opět 11°С, den byl přímo letní s 24°С. V noci na pátek 19. dubna
sprchlo a ráno bylo 8°С, den byl polojasný jen s 15°С. V noci na sobotu 20. dubna opět
sprchlo a ráno bylo 8°С, den byl polojasný s občasným deštíkem a 15°С. V neděli ráno bylo
10°С, den byl slunečný se 17°С. V pondělí 22. dubna ráno bylo 10°С, den byl sluneční
s 19°С. Stejné počasí bylo i v úterý 23. dubna. Ve středu 24. dubna ráno bylo 11°С a při
slunečném dnu 21°С. Ve čtvrtek 25. dubna ráno bylo 12°С a při slunečném dnu 23°С. V
pátek 26. dubna ráno bylo opět 12°С a při slunečným dni 24°С. V sobotu 27. dubna ráno bylo
10°С a při polojasném dnu 17 °С. Večer přišla bouřka, která měla za následek, že v neděli 28.
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dubna ráno bylo jen 6°С a při oblačném dnu bylo pouhých 10°С. V pondělí 29. dubna ráno
bylo zataženo a 9°С, den byl oblačný se 16 °С. V úterý 30. dubna jsme vstali do 9°С, den byl
oblačný se 13 °С.
Květen – do měsíce jsme vstoupili středou 1. května, kdy ráno bylo 9°С, den byl oblačný se
13 °С. V noci na čtvrtek 2. května přišla silná bouřka a ráno bylo 10°С. Den byl oblačný
s několika dešťovými přeháňkami a 16°С. V pátek 3. května jsme vstali do velkého deště a
11°С. Den byl oblačný se 16°С. V sobotu 4. května ráno bylo 11°С, dopoledne propršelo,
odpoledne bylo polojasno s 18°С a kolem 20. hodiny přišla velká bouřka. V neděli 5. května
ráno bylo opět 11°С, den byl polojasný s 16°С. V pondělí 6. května ráno bylo 13°С. Den byl
oblačný s několika dešťovými přeháňkami a 18°С. V úterý 7. května ráno bylo 15°С. Den byl
oblačný s několika dešťovými přeháňkami a 20°С. Středa 8. května nás přivítala sluníčkem a
16°С. Den byl slunečný, odpoledne s několika mráčky a dešťovými kapkami a 24°С. Ve
čtvrtek 9. května jsme vstali do slunce a 11°С. Den byl slunečný s 28°С. Ve 13 hodin se
přehnala bouřka. Noc na pátek 10. května byla deštivá a ráno bylo oblačno a 15°С. Den byl
oblačný s deštěm a 19°С. V sobotu 11. května ráno bylo 11°С a pršelo. Propršelo celé
dopoledne a i odpoledne při pouhých 13°С několikrát sprchlo, sluníčko se začalo ukazovat až
navečer. V neděli 12. května ráno bylo 13°С, dopoledne bylo polojasné, ale odpoledne nás při
19°С několikrát spláchl májový déšť. V pondělí 13. května ráno bylo pouhých 7°С. Den byl
polojasný bez deště, ale teplota vystoupila jen ke 13°С. V úterý 14. května jsme vstali do
oblačného rána s 12°С. Den byl polojasný, ale teplota vystoupala k 20°С. Ve středu 15.
května ráno bylo 13°С. Den byl slunečný s 24°С. Ve čtvrtek 16. května jsme opět vstali do
slunečného rána s 15°С, které se při slunečném dnu vyšplhaly na 23°С. Do 15°С a slunce
jsme se probudili i v pátek 17. května, den byl slunečný s 24°С. V sobotu 18. května jsme
vstali do deště a 12°С. Kolem poledne se oblačnost roztrhala a odpoledne bylo polojasné s
23°С. V neděli 19. května ráno bylo slunečno s 15°С, den byl slunečný s 26°С a ve 20.50
hodin přišla asi 15minutová bouřka s poměrně slabým deštěm, ale silným větrem. V pondělí
ráno bylo polojasno a 12°С, den byl polojasný s 22°С. V úterý 21. května ráno bylo polojasno
s 13°С, den byl polojasný s 19°С. Ve středu 22. května bylo oblačné ráno s 12°С, den byl
polojasný s 19°С. Postupně se ochlazovalo a ve čtvrtek 23. května ráno bylo 7°С, den byl
polojasný se 12°С a v mnohých domácnostech se celodenně topilo. Ráno pátku 24. května
bylo velmi chladné s pouhými 5°С, den byl slunečný jen s 11°С, ale k večeru se zatáhlo a
začalo pršet. Sobotní ráno 25. května bylo deštivé s 5°С, stejně jako celý den, kdy bylo jen
11°С. V neděli ráno bylo deštivo s 5°С a větrem. Větrný a deštivý byl i celý den s pouhými
7°С. Deštivé ráno pondělka 27. května mělo 8°С, den byl polojasný s několika dešťovými
přeháňkami a 12°С. V úterý 28. května jsme vstali do 11°С, den byl polojasný s 20°С. Ve
středu 29. května jsme vstali do prosluněného rána a 10°С, den byl zpočátku prosluněný, ale
krátce po poledni se zatáhlo a pří 17°С začaly dešťové přeháňky s několika hromy a blesky.
Ve čtvrtek 30. května jsme vstali do deště a 8°С, den byl oblačný s deštěm a 11°С. V pátek
31. května ráno bylo zataženo, mlhavo a při 11°С stupních mrholilo. Později začalo hustěji
pršet a při 15°С pršelo do 14. hodny, pak bylo polojasno. Skončil třetí nejdeštivější květen za
posledních 50 let. Meteorologové oznámili, že letošní rok je nejméně slunečný od počátků
sledování počasí. V Praze od 1. ledna do 31. května svítilo sluníčko pouho pouhých 80 hodin.
Červen – do měsíce jsme vstoupili polojasným ránem a 9°С. Kolem 9. hodiny však začalo
pršet a celý den při 13°С. Pršelo i v noci na neděli 2. června kdy nás při 11°С stupních
probudilo zatažené rán s deštěm a bouřkou, celý den propršel a teplota klesla na 10°С. I noc
na pondělí 3. června propršela, ráno pršelo a bylo 8°С, pršelo při 9°С až do 14. hodiny.
V úterý 4. června jsme vstali do 10°С a polojasna. Den byl polojasný, občas na nás při 16°С
vykouklo sluníčko. Ve středu 5. června ráno jsme po dlouhé době vstali do sluníčka a 8°С,
den byl nakonec polojasný s 18°С. Čtvrteční ráno 6. června bylo opět oblačné, ale vcelku
teplé se 13°С, den byl zpočátku zatažený, ale po 14. hodině vykouklo sluníčko a bylo 20°С.
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V pátek 7. června ráno byla hustá mlha, ale bylo opět vcelku teplo 13°С, když se po 9. hodině
mlha rozpustila, byl krásný slunný den s 22°С. V sobotu 8. června ráno bylo opět teplo 15°С,
den byl slunečný s 24°С. V neděli 9. června bylo ráno téměř letní se 17°С, den byl zpočátku
slunečný s 25°С, ale krátce po 15. hodině se začalo zatahovat, krátce po 16. hodině „spadlo
pár kapek“ a v 17.25 se přehnala asi 15 minutová bouřka se silnějším deštěm. V pondělí 10.
června ráno bylo oblačno, ale teplo 17°С. Kolem poledne se zatáhlo, ochladilo se na 15°С a
během odpoledne několikrát přišel přívalový déšť. V úterý 11. června jsme vstali do
polojasného ráno se 14°С, den byl posléze slunečný s 20°С. Ve středu 12. června ráno bylo
12°С, den byl slunečný s 23°С. Ve čtvrtek 13. června ráno bylo polojasno a 16°С, den byl
letní, slunečný s 26°С. V pátek 14. června ráno bylo zataženo a 16°С, v ½ 8 začalo pršet.
Pršelo asi hodinu, pak vykouklo sluníčko a byly 23°С. V sobotu ráno bylo polojasno a 16°С,
den byl polojasný s 23°С. V neděli 16. června k nám pomalu začaly „vtrhávat“ tropy. Ráno
bylo 18°С. Při slunečném dnu pak letních 26°С. V pondělí 17. června jsme vstávali do
sluníčka a 16°С, den byl slunečný s 29°С. Noc na úterý 18. června byla letošní první
tropickou nocí, kdy teplota nekla pod 20°С. V úterý ráno bylo 21°С, den byl slunečný s
tropickými 34°С. Mnohde padaly teplotní rekordy. V Praze na Karlově naměřili 37,2°С a byl
tak překonán rekord z roku 1934. Noc na středu 19. června byla opět tropická, ráno bylo
znovu 21°С, den byl opět slunečný se 34°С. Noc na čtvrtek 20. června byla opět tropická a
ráno byly 23°С,den byl velmi horký s 36°С. V noci na pátek 21. června kolem půlnoci přišla
bouřka a v ráno bylo 20°С při slunečném dnu teploměr ukázal 28°С. V sobotu 22. června ráno
bylo 18°С a při polojasném dnu již snesitelných 28°С. V neděli 23. června sáno bylo 17°С
polojasný den nám připravil příjemných letních 25°С. V pondělí 24. června jsme vstali do
oblačného rána a 16°С, den byl oblačný s deštěm a teplota klesla na 14°С. proti minulému
týdnu se tak ochladilo o celých 20°С!!!. Noc na úterý 25. června celá propršela, ráno pršelo a
bylo 11°С, propršelo i celé úterý při 13°С a znovu hrozily povodně. I noc na středu 26. června
propršela, ráno stále pršelo a bylo 11°С. Den byl oblačný a větrný s mnoha dešťovými
přeháňkami a pouhými 12°С. Ve čtvrtek 27. června ráno bylo polojasno s 12°С; den byl
polojasný s 19°С. Ráno pátku 28. června bylo polojasné s 10°С; den byl polojasný s 18°С.
První prázdninový víkend 29. a 30. června byl ve znamení chladných rán s 10°С, polojasných
a větrných dnů s 20°С. Za letošní 1. pololetí v Praze napršelo tolik vody co jindy za celý rok.
Červenec – do prázdnin jsme vstoupili polojasným ránem s 15°С i celý den byl polojasný s
23°С. Úterní ráno 2. července bylo polojasné se 16°С, den polojasný s 27°С. Ráno středy 3.
července bylo zatažené s 15°С, den oblačný, dusný s 24°С. Krátce po 16. hodině se přihnala
30 minutová bouřka, druhá přibližně stejně dlouhá krátce před 18. hodinou. Ve čtvrtek 4.
července ráno bylo zataženo a 16°С, den byl oblačný s 23°С. Prodloužený víkend od pátku 5.
do neděle 7. července byl ve znamení ranních 16°С, polojasných dnů s 23°С, v neděli 25°С.
V pondělí 8. července ráno bylo 16°С a při polojasném dnu 25°С. Ráno úterý 9. července
bylo polojasné se 16°С, den pak slunečný s 26°С. Ráno ve středu 10. července bylo polojasné
se 16°С, den pak slunečný s 26°С. Ráno ve čtvrtek 11. července bylo oblačné se 14°С, den
byl oblačný s pouhými 17°С. Ráno pátku 12. července bylo oblačné s 15°С, den byl oblačný
s 21°С. V sobotu 13. července ráno bylo polojasno se 16°С, den bylo polojasný s 23°С.
V neděli 14. července ráno bylo polojasno se 16°С, den byl polojasný s 24°С. Ráno pondělí
15. července bylo polojasné se 16°С, den byl opět polojasný s 22°С. Úterní ráno 16. července
bylo polojasné se 13°С, den polojasný a letní s 27°С. Ve středu 17. července ráno bylo opět
polojasno s 15°С, den polojasný s 28°С. Protože již 14 dní nepršelo, začínalo být sucho a
hrozilo nebezpečí požárů. Ve čtvrtek 18. července ráno bylo polojasno a 16°С a den slunečný
s 28°С. V pátek 19. července ráno bylo polojasno 16°С a při slunečném dnu 28°С. Sobotní
ráno 20. července bylo zatažené, ale teplé s 19°С. Až v odpoledních hodinách se vyjasnilo a
bylo 25°С. Neděle 21. července už byla opět letní s ranními 18°С a při slunečném dnu bez
mráčku 28°С. Podle meteorologů skončil nejsušší týden za posledních 60 let. V pondělí 22.
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července ráno bylo jasno s 19°С, den byl slunečný a parný s 30°С. V úterý 23. července ráno
bylo polojasno a 16°С, den byl sice opačnější, ale tropický s 30°С. Ve středu 24. července
bylo slunečné ráno se 14°С stejně jako den s 31°С. V noci na čtvrtek 25. července po dlouhé
době zapršelo, ráno bylo 18°С, den byl oblačný až polojasný s 28°С. V pátek 26. července
ráno bylo 19°С, den byl polojasný s 29°С. Víkend 27. a 28. července byl vpravdě tropický a
na mnoha místech padaly rekordy. U nás bylo v sobotu ráno 20°С a při slunečném dni 36°С,
v neděli ráno již 22°С a při slunném dni již 37°С. Ráno pondělka bylo oblačné, ale velmi
teplé s 24°С, takže mnozí již třetí noc špatně spali. Den byl polojasný s 29°С. Již krátce po
obědě se začalo zatahovat a očekávala se meteorology slíbená bouře. Ta přišla až v 19.20
hodin a trvala asi 25 minut. Pršelo tak, že nebylo na krok vidět a vichřice o síle orkánu lámala
větve stromů. Mnozí lidé museli čerpat vodu ze sklepů, protože během krátké chvíle napršelo
až 100mm srážek. Podobně silné bouře byly po celých Čechách a vyžádaly si dokonce 1
lidský život. Během noci na úterý 30. července několikrát sprchlo, ale již ne tak intenzivně.
Ráno bylo oblačno a 16°С, den byl polojasný s 23°С, v 16:30 hodin se spustila 30 minutová
průtrž mračen bez větru a bouřky. Středeční ráno 31. července bylo oblačné s 18°С, den byl
polojasný a teplota dosáhla 25°С. Skončil nám nejsušší červenec za posledních 60 let. U nás
v Praze napršelo pouhých 5% dlouhodobého normálu pro tento měsíc. Asi jsme si srážky
vybrali již v letošním červnu. Díky nim byl i dostatek podzemních vod, takže škody ze sucha
nebyly tak velké. Je pravda, že úroda ovoce a zeleniny však byla však asi třetinová.
Srpen – ráno čtvrtka 1. srpna bylo polojasné se 17°С, den ovšem slunečný s 29°С. V pátek 2.
srpna ráno bylo jasno a 18°С, den byl slunečný s tropickými 36°С. V sobotu 3. srpna ráno
bylo jasno a 19°С, den byl opět slunečný s tropickými 36°С. V noci ze soboty na neděli 4.
srpna nás od 3.30 do 6 hodin zasáhlo několik bouřek s deštěm. V neděli ráno bylo 18°С, den
byl díky nočním bouřkám polojasný a „chladnější“ s 29°С. Navečer v 18 hodin však přišla 30
minutová bouře s prudkým deštěm a větrem, která napáchala značné škody. Dalších 30 minut
ještě pršelo již bez větru a bouřky. V pondělí 5. srpna ráno bylo polojasno se 17°С, den byl
slunečný se 30°С. V úterý 6. srpna ráno bylo jasno a 19°С, den byl tropický se 34°С. Večer
kolem 22.30 hodin přišla opět hodinová bouře, která opět páchala škody. Ve středu 7. srpna
ráno bylo jasno a 18°С, den byl slunečný se 30°С. Ve čtvrtek 8. srpna ráno bylo polojasno s
19°С, den byl oblačný a dusný s 28°С. V noci na pátek 9. srpna sprchlo, ráno bylo 19°С, den
byl oblačný s 22°С a kolem 18. hodiny nás začal asi 90 minut zkrápět letní déšť. Sobotní ráno
10. srpna bylo jasné, ale chladné s 13°С, den byl polojasný s 22°С a k večeru přišel několikrát
déšť. I v neděli 11. srpna bylo jasné a chladné ráno s 13°С, den byl polojasný s 24°С. I
v pondělí 12. srpna jsme vstali sluníčka a 13°С, den byl polojasný s 24°С. V úterý ráno bylo
oblačno a 15°С, den byl polojasný s 22°С. Ráno středy 14. srpna bylo slunečné, ale chladné s
11°С, den byl polojasný s 22°С. Ve čtvrtek 15. srpna ráno bylo polojasno a opět velmi
chladno 10°С, den byl polojasný s 22°С. V pátek 16. srpna bylo znovu chladné ráno s 10°С a
polojasný den s 22°С. Víkend 17. a 18. srpna byl ve znamení polojasných rán s 15°С a letních
slunečných dnů s 29°С respektive 31°С. Pondělní ráno 19. srpna bylo oblačné s mírným
deštěm, ale teplé s 18°С, den byl oblačný s několika dešťovými přeháňkami a přinesl
ochlazení na 23°С. Ráno úterka 20. srpna bylo opět oblačné a chladnější se 14°С, den byl
oblačný a větrný s několika dešťovými přeháňkami a pouhými 18°С. Ve středu 21. srpna ráno
bylo jasno, ale pouze 10°С, den byl polojasný s 20°С. Ráno ve čtvrtek 22. srpna bylo
slunečné, ale opět chladné s 10°С, den byl slunečný s 21°С. V pátek 23. srpna ráno bylo
slunečno s 10°С, den byl slunečný s 22°С. V sobotu 24. srpna ráno bylo polojasno s 11°С a
den byl polojasný s příjemnými 24°С. V neděli 25. srpna ráno bylo oblačno s 15°С, den byl
oblačný odpoledne s několika dešťovými přeháňkami a pouhými 17°С. Noc na pondělí 26.
srpna propršela a ráno bylo zataženo se 14°С, den byl oblačný se 17°С a několika deštíky.
Úterní ráno 27. srpna bylo oblačné se 14°С stejně jako celý den s 16°С. Ve středu 28. srpna
ráno bylo oblačno, zataženo nízkou oblačností a 14°С, den byl polojasný, odpoledne
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s několika dešťovými přeháňkami a 19°С. Ráno čtvrtka 29. srpna s 10°С bylo již předzvěstí
podzimu. Den byl slunečný, ale odpoledne se přihnala při 22°С krátká dešťová přeháňka.
V pátek 30. srpna ráno bylo slunečno s 11°С, i den byl slunečný s 21°С. V sobotu 31. srpna
jsme vstali do 13°С a den byl polojasný s 24°С.
Září – do měsíce jsme vstoupili v neděli 1. září 13°С a polojasným větrným dnem se 17°С.
V pondělí 2. září ráno bylo polojasno a 13°С i den byl polojasný s několika velmi slabými
deštíky a 17°С. Ráno úterka 3. září bylo oblačné, větrné, ale teplé se 16°С i den byl oblačný a
větrný s 19°С. Ve středu 4. září ráno bylo polojasno, ale relativně teplo 17°С, den byl
polojasný, ale teplý s 24°С. Ve čtvrtek 5. září jsme vstali do 14°С a husté mlhy, která se
během dopoledne rozpustila a byl slunečný den s 24°С. Páteční ráno 6. září bylo slunečné se
14°С stejně jako den s 24°С. Víkend 7. a 8. září byl vpravdě letní s ranními 13°С a
slunečnými dny s 26°С. V noci na pondělí přišla v 6 hodin ráno asi 40 minutová bouřka
s deštěm. Ráno bylo 15°С, den byl oblačný s 15°С. V úterý 10. září ráno bylo oblačno s 11°С,
den byl oblačný s několika dešťovými přeháňkami a 16°С. Ve středu 11. září ráno bylo
polojasno a 12°С i den byl polojasný se 16°С. Ve čtvrtek 12. září ráno bylo polojasno a 12°С,
během dopoledne několikrát sprchlo i den byl polojasný se 16°С. V pátek 13. září jsme vstali
do zataženého dne se slabým deštěm a 12°С, den byl nakonec polojasný s 19°С. V sobotu 14.
září ráno bylo zataženo se 13°С, kolem 10. hodiny přišel vítr, který mraky rozfoukal a byl
krásný slunečný den s 21°С. V neděli 15. září ráno bylo opět oblačno se 13°С i den byl
oblačný s 19°С a večer kolem 19. hodiny přišel prudký asi 30 minutový déšť. V pondělí 6.
září jsme vstali sice do 15°С, ale zatažené oblohy, během dne několikrát sprchlo a teplota
klesla na 14°С. V úterý 17. září jsme vstali do oblačného a poměrně chladného rána s 9°С,
den byl polojasný a velmi chladný se 13°С. Ráno středy 18. září bylo oblačné a velmi chladné
s pouhými 6°С kolem, 8. hodiny ranní se spustil slabý déšť a při 13°С stupních s větší či
menší intenzitou propršel celý den. Ve čtvrtek 19. září bylo polojasné ráno se 7°С, postupně
se mraky protrhaly a bylo i slunečno, ale kolem 10. hodiny se mraky opět přihnaly a kolem
11. hodiny začalo pršet. Krátce po poledni přestalo pršet a odpoledne bylo polojasné se 13°С.
V pátek 20. září ráno bylo oblačno a 9°С, den byl polojasný s několika dešťovými
přeháňkami a 13°С. Stejné počasí bylo i v sobotu 21. září. V neděli 22. září jsme v polojasné
ráno měli 11°С a den byl polojasný beze srážek a se 16°С, ve 22.43 hodin SELČ nastal
astronomický podzim. Ráno pondělka 23. září bylo oblačné s 11°С i den byl oblačný se 16°С.
V úterý 24. září ráno bylo opět oblačno a 13°С, dopoledne bylo oblačné a odpoledne
vykouklo při 17°С slunce. Oblačné bylo i ráno středy 25. září s 11°С, den byl polojasný se
17°С. Ráno čtvrtka 26. září bylo zatažené a kolem 8. hodiny začalo drobně pršet. Během dne
při 17°С několikrát sprchlo. V pátek 27. září ráno jsme vstali do chladna 6°С, den byl
slunečný, ale chladný se 13°С. V sobotu 28. září ráno bylo velmi chladno 2°С a byly přízemní
mrazíky, den byl slunečný s 15°С. V neděli 29 září ráno bylo opět velmi chladno 3°С a byly
přízemní mrazíky, den byl slunečný s 15°С. V pondělí 30. září ráno byly opět 3°С, den byl
sice slunečný, ale větrný a s pouhými 13°С. Závěr září byl tak nezvykle studený a bylo nutné,
když ne celodenně topit, tak alespoň na chvíli přitápět.
Říjen – do měsíce jsme nezvykle vstoupili pořádným „šedivákem“. V úterý 1. října ráno byla
0°С a tráva byla šedivá od přízemního mrazu. Řidiči tak museli letos poprvé škrabat námrazu
z oken svých čtyřkolových miláčků. Den byl slunečný jen s 12°С. Ve středu 2. října ráno byl
opět „šedivák“ a -1°С, den byl slunečný, ale chladný s 10°С. Naprosto stejná situace se
opakovala ve čtvrtek 3. října a v pátek 4. října. V sobotu 5. října ráno bylo jasno se 2°С i den
byl jasný se 13°С. I neděle 6. října byla jasná s teplým ránem při 8°С, které přes den
vystoupily na 13°С. V pondělí 7. října jsme vstali do zataženého, ale teplého ráno s 9°С. Den
byl zatažený se 14°С. Ráno úterý 8. října nás probudila hustá mlha při 5°С, která se kolem 10.
hodiny rozplynula a byl skoro jasný den s 15°С. Ve středu 9. října ráno bylo polojasno se 7°С,
polojasný byl i celý den s 15°С. Ráno čtvrtka 10. října bylo teplé s 10°C, ale zatažené.
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Zatažený byl i den se 16°С a kolem 17.30 hodiny začalo pršet. V pátek 11. října ráno bylo
7°C a pršelo, při 14°С propršel celý den. V sobotu 12. října ráno bylo 8°С a zataženo, přes
den při 12°С občas sprchlo. V neděli 13. října ráno bylo jasno se 7°С. I Den byl slunečný se
13°С. Pondělní ráno 14. října bylo polojasné se 4°С, přes den přibývala oblačnost a bylo
14°С. V úterý 15. října ráno bylo při 8°С polojasno, posléze přibývala oblačnost a bylo 15°С,
večer začalo pršet. Ve středu 16. října ráno bylo zataženo s 9°С, během dopoledne se
vyjasnilo a bylo 14°С, k večeru sprchlo. Ve čtvrtek 17. října ráno bylo zataženo se 7°С,
zataženo bylo po celý den se 13°С, občas sprchlo. V pátek 18. října ráno bylo oblačno se 6°С,
zataženo bylo po celý den se 12°С. V sobotu 19. října ráno bylo jasno s 5°С i den byl jasný s
15°С. V neděli 20. října ráno bylo polojasno s 5°С i den byl polojasný se 17°С. Kolem 18.
hodiny se obloha zatáhla a přišla v říjnu neobvyklá bouřka s prudkým asi hodinovým deštěm.
V pondělí 21. října ráno bylo polojasno s 5°С, den byl slunečný s 19°С. V úterý 22. října ráno
bylo polojasno a teplo s 8°С, den byl slunečný s 20°С. Ve středu 23. října ráno bylo polojasno
a 9°С, den byl polojasný s 19°С, v noci několikrát pršelo. Ve čtvrtek 24. října ráno bylo jasno
a 9°С, den byl polojasný s 19°С. V pátek 25. října ráno bylo mlhavo s 5°С, den byl slunečný s
19°С. V sobotu 26. října ráno byla jasno a 12°С, den byl slunečný s 21°С a v pražském
Klementinu padl teplotní rekord, když naměřili 21,9°С. Nedělní ráno 27. října bylo oblačné s
12°С i den byl oblačný a větrný s 19°С. V pondělí 28. října ráno bylo polojasno se 12°С, den
byl polojasný, větrný, ale velmi teplý s 22°С. V pražském Klementinu naměřili 23,2°С a padl
tak teplotní rekord z roku 1980. V úterý 29. října ráno bylo oblačno a 12°С i den byl
polojasný s 15°С. Ve středu 30. října ráno bylo znovu oblačno s 8°С, den byl polojasný se
13°С. Poslední říjnové ráno středy 31. října bylo chladné s 0°С a pěkným „šedivákem“, den
byl slunečný se 13°С.
Listopad – první páteční listopadové ráno bylo oblačné se 2°С, i den byl oblačný se 13°С.
Sobota 2. listopadu byla dušičková. Ráno bylo oblačné, ale teplé se 7°С,den byl oblačný 14°С
a několika drobnými deštíky. V neděli 3. listopadu byl oblačné ráno s deštěm a 11°С,
dopoledne bylo oblačné s deštěm a odpoledne při 13°С začal foukat vítr, který nás deště
zbavil. Ráno pondělí 4. listopadu bylo opět oblačné se 7°С, den byl polojasný se 13°С. V noci
na úterý 5. listopadu drobně sprchlo a při oblačném ránu bylo 6°С, den byl oblačný s 8°С.
V noci na středu 6. listopadu opět drobně sprchlo a při oblačném a větrném ránu byly 4°С,
den byl oblačný s 9°С. Noc na čtvrtek 7. listopadu byla opět deštivá, ráno bylo oblačné,
větrné, ale velmi teplé s 10°С, den byl polojasný se 14°С. Ráno pátku 8. listopadu bylo velmi
teplé s 11°С, i den byl krásný slunečný se 17°С. V pražském Klementinu naměřili 17,9°С a
padl zde rekord z roku 1895, který činil 16,5°С. V sobotu 9. listopadu ráno bylo polojasno a
8°С, den byl polojasný se 13°С. V noci na neděli 10. listopadu sprchlo a ráno bylo oblačno se
2°С, dopoledne bylo slunečné, ale v poledne se zatáhlo a celé odpoledne padal při 9°С drobný
déšť. I noc na pondělí 11. listopadu pršelo, ráno bylo oblačno a 5°С, den byl oblačný se 7°С.
Ráno úterka 12. listopadu bylo jasné a studené s - 1°С, den byl slunečný, ale chladný se 7°С.
Ve středu 13. listopadu ráno bylo oblačno s - 1°С, den byl oblačný se 6°С. Ráno čtvrtka 14.
listopadu bylo chladné s -2°С a pěkným „šedivákem“, den byl oblačný s pouhými 2°С.
V pátek 15. listopadu ráno bylo zataženo s deštěm, ve kterém padala „omrzlice“ a byly 2°С,
den byl oblačný se 6°С. Ráno soboty 16. listopadu bylo vcelku teplé s 5°С, den byl slunečný s
8°С. Ráno neděle 17. listopadu bylo typicky listopadové s hustou mlhou a 0°С, celý den byl
mlhavý s kapající mlhou a pouhými 2°С. V pondělí 18. listopadu ráno byly 3°С při oblačné
obloze, celý den byl oblačný se 6°С. V úterý 19. listopadu ráno bylo sice zataženo, ale
relativně teplo 5°С, den byl oblačný s 8°С. Ve středu 20. listopadu ráno bylo 5°С s deštěm,
den byl oblačný s deštěm a 8°С. Ráno čtvrtka 21. listopadu bylo oblačné s 5°С, při oblačném
dnu se ochladilo a byly pouhé 4°С. V pátek 22. listopadu bylo opět oblačno, ale vcelku teplo
6°С, den byl oblačný s 8°С. V sobotu 23. listopadu ráno bylo polojasno se 4°С, den polojasný
s 8°С. Nedělní ráno 24. listopadu bylo polojasné se 4°С, dne oblačný, větrný se 6°С.
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V pondělí 25. listopadu ráno bylo polojasno s -1°С, den byl polojasný a chladný s 1°С.
V úterý 26. listopadu ráno bylo oblačno a -1°С, den byl polojasný a chladný s 1°С. Ve středu
27. listopadu bylo jasné a chladné ráno s -4°С, den byl slunečný s 2°С. Ráno čtvrtka 28.
listopadu bylo oblačné s 0°С, den byl oblačný se 2°С. Ráno pátku 29. listopadu bylo zatažené
s deštěm, ale vcelku teplé se 3°С. V 8.15hod se v dešti objevily první letošní sněhové vločky.
Den byl oblačný se 4°С. V sobotu 30. listopadu ráno byly 2°С při oblačném nebi, den byl
oblačný a větrný se 4°С.
Prosinec – do posledního měsíce roku a do prvního dne adventu jsme vstoupili v neděli 1.
prosince ráno s teplotou 2°С, den byl slunečný a větrný s 5°С. Ráno pondělka 2. prosince
bylo jasné s 0°С a drobným náledím, den byl slunečný se 6°С. V úterý 3. prosince ráno bylo
chladno -4°С a byl pěkný „šedivák“, den byl slunečný se 2°С. Ráno středy 4. prosince bylo
zatím nestudenější v letošním roce s -6°С, den byl zatažen nízkou oblačností a byl prvním
dnem s celodenním mrazem, když nejvyšší teplota byla -1°С. Ve čtvrtek 5. prosince ráno bylo
polojasno s 0°С, den byl polojasný se 4°С a kolem 17. hodiny začalo pořádně foukat, když
k nám dorazil pozůstatek orkánu Xaver, který již 2 předcházející dny pustošil severozápadní
Evropu a o život připravil 8 lidí. V pátek 6. prosince ráno bylo oblačno, větrno a 0°С, vstávali
jsme do sněhem „pocukrované“ Uhříněvsi a na několika místech i pořádně klouzalo, den byl
polojasný a větrný se 2°С. V sobotu 7. prosince jsme po větrné noci vstali do 0°С a 3cm
souvislé sněhové pokrývky, den byl oblačný větrný se 2°С. V neděli 8. prosince jsme vstali
do 2°С a oblevy, den byl oblačný s 5°С. V pondělí 9. prosince jsme vstali do zataženého dne
s deštěm a relativně vysoké teploty 6°С, den byl oblačný s deštěm a 8°С. V úterý 10. prosince
ráno bylo zataženo s deštěm a 5°С, den byl oblačný s 8°С. Ve středu 11. prosince ráno bylo
zataženo s 5°С, den byl oblačný s 8°С. Čtvrteční ráno 12. prosince bylo zatažené s drobným
deštěm a 1°С, den byl oblačný s 1°С. V pátek ráno jsme zataženým dnem a -1°С vstoupili do
7. dne zataženého inverzní oblačností, přes den vystoupila teplota na 1°С. V sobotu 14.
prosince ráno se po týdnu ukázalo při -1°С sluníčko. To ale kolem poledne zmizelo a nastala
opět inverze se 4°С. Ráno neděle 15. prosince bylo oblačné se 2°С a den byl oblačný s 5°С.
V pondělí 16. prosince jsme vstali do slunečného rána s -2°С, den byl téměř jarní, slunečný s
8°С. V úterý 17. prosince ráno bylo jasno a -3°С, den byl slunečný se 2°С. Ráno ve středu 18.
prosince bylo oblačné s -3°С, den byl zatažený inverzní oblačností se 2°С. Ve čtvrtek 19.
prosince ráno bylo oblačno s -3°С, den byl zatažen inverzní oblačností s -1°С. V pátek 20.
prosince bylo oblačné ráno s 0°С, den byl oblačný s 5°С. V sobotu 21. prosince ráno bylo
jasno a -3°С, den byl oblačný s 5°С. V neděli 22. prosince ráno bylo oblačno a 0°С, den byl
oblačný s 8°С. Ráno pondělí 23. prosince bylo polojasné a na roční dobu nezvykle teplé se
6°С, den bylo polojasný s 10°С. Letošní Vánoce se opět podobaly spíše svátkům
velikonočním. Na Štědrý den v úterý 24. prosince ráno bylo jasno s -1°С, den byl krásný
slunečný s 8°С. Ve středu 25. prosince ráno bylo polojasno a 0°С, den byl krásný slunečný s
6°С. Ve čtvrtek 26. prosince o svátku sv. Štěpána bylo téměř jaro. Ráno bylo polojasno a 3°С,
den byl krásný slunečný s 12°С. V pátek 27. prosince ráno bylo jasno s 4°С, den byl
polojasný s 8°С. V sobotu 28. prosince ráno bylo jasno s -2°С, den byl polojasný s 4°С.
Nedělní ráno 29. prosince bylo jasné a větrné s 5°С, den byl polojasný s 8°С. V pondělí 30.
prosince ráno bylo jasno a „nezvykle“ mrazivo s -3°С, den byl polojasný se 4. stupni.
Poslední den roku úterý 31. prosince byl den s celodenním mrazem. Ráno byly -4°С, den byl
slunečný s -2°С.
ÚPRAVY OBCE, DOPRAVA, SPOJE
Výmalba spolkové místnosti
V týdnu od 11. do 15. února proběhla po třech letech výmalba spolkové místnosti
Uhříněveského muzea. Ta slouží především k pořádání příležitostných výstav a konání
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komorních kulturních akcí. Z toho „velkého provozu“ dochází k oděru zdí a proto bylo nutné
k výmalbě přistoupit.
Výstavba v ulici V Kuťatech
Od úterka 9. dubna do pátku 28. června proběhla I. etapa výstavby dešťové kanalizace,
opravy komunikace a výstavby chodníků v ulici V Kuťatech. Od soboty 26. června do
čtvrtka 18. července proběhla II. etapa prací. Práce provedla firma COLAS CZ, a.s.
Z důvodu prací musela být autobusová linka MHD 267 vedena po objízdných trasách.
ZDRAVOTNICTVÍ
Endokrinologická ambulance
Od 1. dubna byla v budově Domova s pečovatelskou službou II na Novém náměstí pro
obyvatele našeho správního obvodu otevřena endokrinologická ambulance. Nemoci žláz s
vnitřní sekrecí (slinivka, štítná žláza, varlata, nadledvinka apod.) občanům léčí Doc. MUDr.
Ing. Daniel Smutek, Ph.D.
Diabetologická ambulance
Od pondělí 2. září se Doc. MUDr. Ing. Danielu Smutkovi, Ph.D.po složitých jednáních se
zdravotními pojišťovnami podařilo otevřít diabetologickou ambulanci. V ordinaci v Domě
s pečovatelskou službou II mu bude pomáhat MUDr. Kateřina Anderlová.
Dermatologická ambulance
Od pondělí 2. září byla v Domě s pečovatelskou službou II otevřena dermatologická
ambulance. Dermatologii, estetickou dermatologii a laserovou terapii si zde otevřela MUDr.
Miloslava Moskalyková-Prokopová.
Den sociálních služeb a zdraví
V úterý 8. října uspořádala Městská část Praha 22 ve spolupráci s MČ Praha-Kolovraty Den
sociálních služeb a zdraví. Akce se konala od 10 do 17 hodin v celém Domě s pečovatelskou
službou II. Ve společenské místnosti se příchozí mohli seznámit s nabídkou sociálních služeb
a činností Komunitního centra Dolly. V přízemí byly k vidění kompenzační pomůcky. Bylo
předvedeno i zajímavé cvičení nejen pro seniory, návštěvníci měli možnost nechat si změřit
krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Na figuríně si mohli i vyzkoušet poskytování první pomoci.
Den tak byl určen především pro seznámení se sociálními a zdravotními službami, vfčetně
prezentace odbou uhříněveských domů pro seniory, jejich ž služeb využívají i občané městské
části.
ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola za Nadýmačem
Mateřská škola má devět pavilonů. Ke dni 31. prosince 2013 školku navštěvovalo celkem
308 dětí – 153 děvčat a 155 chlapců. To znovu potvrzuje fakt, že v Uhříněvsi se dlouhodobě
rodí více chlapců než děvčat. Ke stejnému dni působily na škole tyto paní učitelky: Ředitelka
- Alena Vojtěchovská, 1. třída Sluníčka – Hana Blísová a Marcela Vokounová, 2. třída
Kytičky – Zuzana Bednářová a Blanka Kosinová, 3. třída Motýlci – Jana Cicvárková a
Dana Vokounová, 4. třída Berušky – Martina Houdková a Bohumila Nováková (zároveň
zástupkyně ředitelky), 5. třída Veverky – Zuzana Ištvánková a Jiřina Rathouská, 6. třída
Koťata – Monika Havrlíková a Renáta Šmídlová, 7. třída Rybičky – Eva Blahynková,
DiS. a Lenka Štěpánková, 8. třída Žabky – Šárka Mothejzlíková a Lenka Štecherová, 9.
třída Králíčci (dislokované pracoviště Královice) – Jitka Müllerová a Lucie Nováková, 10.
třída Včelky – Ivana Janoušová a Jiřina Kotková, DiS. a 11. třída Ptáčkové – Markéta
Oprštěná a Pavlína Syslová. Provozní pracovníci: Ivana Jakubcová (školnice), uklízečky
Věra Gančevová (5. a 6. třída), Hana Hádková (7. a 8. třída), Michaela Jirsová (1. a 3.
třída), Monika Kůrková (7. a 8. třída), Vladimíra Kuthanová (5. a 6. třída), Jaroslava
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Rezáková (10. a 11. třída), Lucie Říhová (10 a 11. třída), Lenka Smutná (2. a 4. třída),
Miroslava Zálabská (2. a 4. třída), výdej stravy Renáta Šmídlová (7. a 8. třída), Eliška
Veselá (1. až 6. třída), Jana Vokrouhlíková (1. až 6. třída) a Radka Vokrouhlíková (10. a 11.
třída). Pro dislokované pracoviště uklízečka Hana Kořenková a výdej stravy Hana
Preislerová.
Školka se zapojila do sběru víček z plastových láhví. Tím podpořila nemocného chlapečka
Maxima. Za nasbíraná víčka obdrží ve sběrně finanční hotovost tolik potřebnou pro péči.
Mateřská škola Sluneční
Druhá uhříněveská mateřská škola byla slavnostně otevřena za účasti představitelů městské
části a magistrátu ve čtvrtek 29. srpna v 15 hodin. První ředitelkou školy s kapacitou 56 dětí
je Renáta Pecáková. Školku podle projektu Ing. arch. Jaroslava Bundy z PK Projekt s.r.o.
postavila v období od dubna 2012 do července 2013 PRO MINECOM GROUP, a.s., Praha 1.
V budově se nachází 2 třídy, ředitelna, tělocvična, výdejna jídla, jídelna, 2 kabinety a byt
školníka. Stavba si včetně 21% DPH vyžádala celkové náklady 50 308 207,- Kč.
Základní škola nám. bří Jandusů
V pondělí 2. září v 8 hodin ráno byla na Matulce otevřena nová budova školy. Její stavba
začala v květnu 2013 a byla ukončena v srpnu 2013. Školu navrhl Ing. Marek Richtera
z projekčního ateliéru AXON a stavbu provedla PRADAST s.r.o., České Budějovice za
celkovou cenu včetně 21% DPH 13.444 211,- Kč. Škola sestává ze 4 tříd a sociálního zařízení
a budou se tu v klidném prostředí učit uhříněveští prvňáčci.
Ke dni 1. srpna došlo ke změně ve funkci zástupkyně ředitele školy, kdy vystřídala Mgr.
Janu Petrovičovou absolventka školy a její dlouholetá učitelka Mgr. Jitka Rothová.
Ke dni 31. prosince 2013 byl ředitelem školy Mgr. Jiří Měchura (vyučuje matematiku) a
zástupkyní ředitele školy byla Mgr. Jitka Rothová (vyučuje český jazyk a dějepis). Ke dni
31.12.2013 navštěvovalo 1. stupeň 337 dětí z toho 176 děvčat a 161 hochů. Na 2. stupeň
docházelo celkem 212 dětí z toho 114 děvčat a 98 hochů. Celkem školu navštěvovalo 549
dětí z toho 290 děvčat a 259 hochů. Při zápisu do školy na školní rok 2013/2014 v lednu 2013
bylo zapsáno celkem 103 dětí.
Na škole ke dni 31. prosince 2013 vyučovali na 1. stupni: Mgr. Jana Petrovičová (1.A), Hana
Bejčková (1.B), Mgr. Hana Fišerová (1.C + angličtina), Iva Teslíková (2.A), Mgr. Vlasta
Zdobinská (2.B + výchovná poradkyně), Mgr. Tereza Voříšková (2.C), Mgr. Monika
Čermáková (3.A), Šimona Fiřtová (3.B), PaedDr. Marie Glaserová (3.C), Mgr. Irena
Nykodýmová (4.A + fyzika), Mgr. Miroslava Hronková (4.B), Mgr. Petra Tamelová (4.C),
Romana Bohdanová (do 31. října 2013 pak mateřská dovolená), Jitka Seidelová (od 1.
listopadu 2013) (5.A), Mgr. Ilona Voříšková (5.B) Působila zde i asistentka pedagoga Bc.
Veronika Fojtíková (5.A pro autistického žáka). Na druhém stupni vyučovali: Mgr. Veronika
Fiřtová (angličtina, výtvarná výchova), Mgr. Bohuslav Hůlka (základy práce na počítači,
správce počítačové sítě), Mgr. Jakub Kapr třídní 8.A (chemie, přírodopis, základy práce na
počítači), Mgr. Jana Křivánková třídní 8.B (angličtina, občanská výchova, výtvarná
výchova), Mgr. Alena Lampová (angličtina), Mgr. Hana Martinová (český jazyk), Mgr.
Tomáš Michal (pracovní výchova, tělesná výchova, základy práce na počítači), Bc. Anna
Mundilová (hudební výchova), Mgr. Marcela Pecková třídní 9.A (fyzika, matematika,
pracovní výchova, výchovná poradkyně), Mgr. Martina Pokorná třídní 9.B. (matematika,
tělesná výchova, výchova ke zdraví, základy práce na počítači), Mgr. Veronika Puchernová
(angličtina, němčina), Mgr. Marek Ruda třídní 7.B (dějepis, němčina, základy práce na
počítači), Iva Smrčková třídní 6. C (matematika, pracovní výchova, preventista sociálně
patologických jevů-drogy, šikana), Mgr. Kateřina Sovová (angličtina), Mgr. Jana Šebková
třídní 6. B (angličtina, přírodopis, pracovní výchova, výchova ke zdraví), Mgr. Marie
Vacková třídní 6.A (český jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví), Mgr. Klára
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Zedková (český jazyk, dějepis, občanská výchova, pracovní výchova), Mgr. Jana Zelenková
třídní 7. A (občanská výchova, výchova ke zdraví, zeměpis).
Sbormistryní DPS Jiskřička byla Bc. Anna Mundilová. Chod školní družiny zajišťovaly
vedoucí vychovatelka Kamila Tomešová, dále jako vychovatelé Bc. Veronika Fojtíková,
Dita Hájková, Renata Novotná, Daniela Pavlová, Pavla Peková, Vladimíra Poupětová,
Mgr. Martina Sišková a Marie Teslíková a Marek Váňa.
Škola získala krásné 4. místo v Anketě společenské odpovědnosti.
Žáci školy se zúčastnili též zeměpisné olympiády. Ve dvou okresních kolech v kategorii A
pro 6. třídy zvítězila žákyně Maja Penčič a v kategorii B pro 7. třídy Daniel Krupka.
Děti zaznamenaly úspěchy i ve sportu. Starší žákyně obsadily 3. místo v okresním kole
Asociace školních sportovních klubů v házené, mladší žáci a žákyně 2. místo v minivolejbalu
a starší žákyně postoupily do krajského kola ve volejbalu a starší žáci obsadili 4. místo
v atletickém čtyřboji.
Škola se zapojila i do charitativní činnosti, výtěžek z letošního jarního školního plesu ve výši
5.650,- Kč se učitelský sbor rozhodl věnovat novorozeneckému oddělení Thomayerovy
nemocnice v Praze.
Základní škola U obory
Ke dni 31. prosince 2013 byla ředitelkou školy Mgr. Ivana Vodičková (vyučuje zeměpis,
matematiku a matematická praktika) a zástupcem ředitelky školy byl Mgr. Antonín Klecanda
(informatika, výchova k občanství). Při zápisu do školy na školní rok 2013/2014 v lednu 2013
bylo zapsáno celkem 54 dětí. Na škole vyučovali na 1. stupni: Mgr. Jaroslava Hofmanová
(1.A), Mgr. Markéta Musilová (1.B), Mgr. Blanka Pelíšková (2.A), Iveta Divišová (2.B +
němčina), Anna Valečková (3.A), Mgr. Jarmila Myslivečková (3.B), Zina Nekvapilová
(4.A), Ivana Petrová + Jitka Štěpánková-asistent pedagoga (4.B), Mgr. Andrea Klemencová
(5.A) a Mgr. Drahomíra Wetterová (5.B). Na druhém stupni vyučovali: Daniela
Baumruková (tělocvik), Mgr. Martina Dominiková třídní 9.B (český jazyk, angličtina), Mgr.
Martin Draganovský (sportovní hry, tělocvik, výchova ke zdraví), MgA. Kryštof Jansa
(hudební výchova, výchova k občanství, výtvarná výchova), Mgr. Jana Kolátorová
(angličtina), Mgr. Martin Krajča (školní psycholog), Mgr. Marie Maroušková (matematika),
Marina Moldavčuková (angličtina, výchovná poradkyně), PhDr. Simona Petrasová
(španělština), Bc. Ilona Skopcová (angličtina), Bc. Kateřina Šťovíčková třídní 6.B
(biologická praktika, přírodopis, zeměpis), Bc. Otakar Václavík třídní 7.A (fyzika, fyzikální
praktika, matematika), Mgr. Eva Vaňkátová třídní 8.tř. (čeština, výchova ke zdraví, výchova
k občanství, člověk a svět práce, multikulturní výchova, literární seminář, preventista sociálně
patologických jevů-drogy, šikana), Mgr. Jana Veselá (speciální pedagog), Ing. Lenka
Zámostná Ph.D. třídní 7.B (matematika, chemie). Chod školní družiny, kterou navštěvovalo
151 dětí, 2 oddělení byla v budově školy a 4 oddělení v budově V bytovkách 803, zajišťovaly
vedoucí vychovatelka Bc. Ilona Skopcová, dále vychovatelky Jana Karešová, Mgr. Olga
Kučerová, Jaroslava Tuchová, Martina Turková, a Libuše Voříšková. Zástupce ředitele
školy Mgr. Antonín Klecenda zpracoval grant z operačního programu Evropské unie na
financování školního psychologa a speciálního pedagoga. V požadavcích Evropské unie však
byl stanovený vyšší počet dětí než škola vyučuje. Proto byly pro potřebu přidělení grantu
„sloučeny“ škola U oboru se školou na nám Bří Jandusů a finanční prostředky se tak podařilo
získat. Školní psycholog a speciální pedagog jsou zaměstnanci školy U obory, ale zároveň
svoji činnost vykonávají i na škole na nám. Bří Janusů. Ke dni 31. prosince 2013 školu
navštěvovalo celkem 370 děti, a to 176 dívek a 194 chlapci. Na první stupeň chodilo 211 dětí
(112 dívek a 99 chlapců) a na druhý stupeň 159 dětí (64 dívky a 95 chlapců).
Škola uspořádala v pátek 5. dubna pro své žáky kulturní akci „Noc a Andersenem“. Děti si
přečetly Andersenovu pohádku, pak si povídaly a předčítaly ze svých oblíbených knih a poté
přenocovaly v prostorách školy.
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Při škole působí již 13 let Studio Sport PaedDr. Jiřího Baumruka. Za dobu svého působení
drží 5 titulů Přeborník Prahy v minivolejbalu a mnoho dalších stříbrných a bronzových
medailí. V letošním roce přivezly starší žákyně z Mistrovství ČR v minivolejbalu v Přerově
krásnou bronzovou medaili.
Na podzim bylo provedeno zateplení fasády budovy školy.
Základní umělecká škola LYRA, s.r.o.
Ředitelkou této soukromé školy nadále byla Mgr. Ivana Šormová. Škola vyučovala hře na
hudební nástroje (klavír, akordeon, flétna), vyučovala i ve výtvarném kroužku.
V první jarní den 20. března žáci školy vystoupili v rámci Velikonočních koncertů na
Staroměstském náměstí v Praze.
Ve středu 4. prosince se uskutečnil adventní koncert žáků školy na schody před budovou
radnice na Novém náměstí.
JAK ŠEL ŽIVOT
Odchod sokolské náčelnice
V neděli 20. ledna zemřela v hospicovém Domě Dobrého Pastýře v Čerčanech ve věku 77 let
paní Věra Linhartová (*24. května 1935 v Habrech u Golčova Jeníkova). Zesnulá byla
v letech 1992–2013 náčelnicí TJ SOKOL Uhříněves. Byla nejprve majitelkou a později
spolumajitelkou uhříněveské cukrárny Věrka, která se stala sponzorem mnoha uhříněveských
kulturních a sportovních akcí. Též každou schůzi výboru jednoty „osladily“ její dortíky. Ještě
v červenci 2012 reprezentovala naši městskou část na XV. Všesokolském sletu, kde cvičila
skladbu „Věrné gardy“. Prakticky ihned po skončení sletu u ní propukla zhoubná nemoc
v plné síle. Jakoby jubilejní slet byl jakousi její životní metou. Na přelomu července a srpna
ještě absolvovala tradiční dovolenou v italském Misanu Adriaticu, kde mnozí zpozorovali, že
jí není dobře a že za měsíc od sletu viditelně zeslábla. Pozůstalí se rozhodli pouze pro rodinné
poslední rozloučení v místě úmrtí, na které však pozvali zástupce TJ Sokol. Smutečního aktu,
který se konal v pondělí 21. ledna od 14 hodin v Domě Dobrého Pastýře, se za TJ Sokol
Uhříněves zúčastnily sestry-starostka Ing. Marie Kotková, místostarostka Stanislava
Drozenová, členka revizní komise Blanka Zajícová a Ing. Hana Nováková. Jako poděkování
zemřelé náčelnici za práci pro sokolskou jednotu v letech 1992-2012 přivezly sestry kytici za
1.500,- Kč, kterou zhotovily pracovnice místního květinářství. Přivezly i druhou kytici za
stejnou cenu od MČ Praha 22. Podle starostky bylo rozloučení, kterého se zúčastnilo asi 20
lidí důstojné a sestru náčelnici na cestu do krematoria doprovodil farář z Poříčí nad Sázavou,
písně Chaloupky pod horama, Ta naše písnička česká. Obřad zakončila sokolská píseň 6.
července. Obě uhříněveské květiny se po skončení rozloučení staly výzdobou kaple v hospicu.
Nový evangelický farář se ujal svého úřadu
V pátek 1. února se ujal úřadu uhříněveského evangelického faráře Mgr. Jiří Ort, kterého
v listopadu 2012 zvolilo místní evangelické sdružení. První bohoslužbu v nové funkci sloužil
v neděli 3. února. Jiří Ort se narodil 14. října 1963 v Praze. Po dokončení ČVUT začal
dálkově studovat Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ještě v době
studií byl zvolen jáhnem ČCE v Praze 10-Vršovicích. Zde se stal farářem v roce 2004, kdy
dokončil teologickou fakultu. Do Uhříněvsi přišel i se svou manželkou Marií a 3 syny. Jeho
oficiální slavnostní instalace v uhříněveské farnosti pak proběhla v neděli 28. dubna od
14.30 hodin v Husově modlitebně na Husově náměstí. Co je potěšitelné, je fakt, že
bohoslužby se zúčastnili i 3 římskokatoličtí duchovní v čele s uhříněveským farářem P.
Jaroslawem Batógem, SVD.
Nejmladší občánci na radnici
V úterý 12. března ve 14 hodin přivítal starosta Milan Coller jedny z nejmladších občánků
naší městské části. Letos se opět přihodilo, že „ urputný boj“ o titul posledního a prvního
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občánka roku získaly dvě dívky. Spolu se svými rodiči na radnici zavítala Abigail Kuličová,
která se narodila 31. prosince 2012 a stala se tak posledním miminkem roku. Jen o 2 dny
mladší je Aneta Pouzarová, narozená 2. ledna 2013. Blahopřání rodičům, předání květin,
finanční částky ve výši roku narození a podpisy do pamětní knihy obě miminka spokojeně
pozorovala. Přijetí zakončilo společné foto s panem starostou.
Vítání občánků
V úterý 9. dubna, ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna vždy ve 14.30 a v 15.30
hodin se v obřadní síni Legionářského domu konalo letošní jarní vítání nových občánků naší
městské části. Celkem 42 děvčátek a 57 chlapečků přivítala radní pro školství, životní
prostředí a protidrogovou prevenci Ing. Eliška Machačová, CSc.
V úterý 15. a ve čtvrtek 17. října vždy ve 14.30 a v 15.30 se v obřadní síni Legionářského
domu konalo letošní podzimní vítání nových občánků naší městské části. Celkem 26 děvčátek
a 36 chlapečků přivítala radní pro školství, životní prostředí a protidrogovou prevenci Ing.
Eliška Machačová, CSc.
V roce 2013 přibylo do naší městské části celkem 156 nových občánků, a to 72 děvčátka a
85 hochů. Mezi nimi byly 3 páry dvojčátek – 1 pár brášků a 2 páry bratříček a sestřička.
Zemřel nejstarší občan Uhříněvsi
V úterý 7. května zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 97 let nejstarší občan
Uhříněvsi pan Josef Štoček (*21. října 1916). Zemřelý se do Uhříněvsi přiženil ze Skřivan u
Nového Bydžova koncem 40. let 20. století a s manželkou Helenou rozenou Šťastnou v domě
v ulici U starého mlýna vychovali syny Jiřího a Pavla. Mnoho let patřil k nejaktivnějším
členům místní TJ SOKOL a v mládí byl vynikajícím cvičencem na kruzích. Byl proto
přezdíván uhříněveský Alois Hudec. Nejstarším občanem Uhříněvsi byl od 29. září 2011, kdy
zemřela ve věku 98 let paní Anna Turková. Na přání zesnulého bylo upuštěno od smutečního
rozloučení. Pomyslnou štafetu nejstaršího občana Uhříněvsi převzala žena, a to dlouholetá
učitelka zdejší mateřské školy (učila i kronikáře) paní Marie Jančaříková (*3. ledna 1917),
kterou děti pro její oblibu klobouků děti ve školce nazývaly paní učitelkou Kloboukovou.
Odchod dlouholeté učitelky
V pátek 24. dubna zemřela po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 72 let paní Eva
Spiessová rozená Piplová (*31. července 1941). Zesnulá, ač občanka nedalekých Říčan,
působila plných 50 let 1962 – 2012 jako učitelka ve škole U obory. Ještě v dubnu letošního
roku byla nápomocna, když suplovala. Rodina, kolegové a žáci se se zesnulou naposledy
rozloučili v malé obřadní síni strašnického krematoria od 10.40 hodin v pátek 31. května.
Uhříněves vyslyšela výzvu papeže Františka
Římskokatolický duchovní správce P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD vyslyšel prosbu a přání
nového Svatého otce Františka. Ten požádal farnosti, aby v neděli 2. června od 17 do 18
hodin (SELČ) v kostelích probíhala adorace (modlitba) před vystavenou Svátostí oltářní.
Účelem bylo modlení za církev, papeže a trpící lidi po celém světě. V historii katolické církve
se stalo poprvé, že se v jeden okamžik, někde brzo ráno, někde dopoledne, někde v poledne,
někde odpoledne, někde navečer, někde v noci společně modlili katoličtí věřící. V Uhříněvsi
se duchovní akce zúčastnilo 50 věřících.
Dotlouklo srdce bojovníka …
Stálo v záhlaví smutečního oznámení, sdělujícího smutnou, avšak bohužel vzhledem k situaci
mnohými s obavami očekávanou zprávu, že v sobotu 8. června zemřel ve věku 44 let po
statečném půlročním boji s rakovinou žaludku oblíbený kolega a pracovník odboru
hospodářské správy Lubomír Pešek (* 4. ledna 1969 v Praze). Nejen kolegové, ale i občané
Uhříněvsi na něj vzpomínali jako na kamarádského a ochotného člověka, který byl vždy
připraven každému pomoci a který nikdy nezkazil žádnou legraci. Tyto své vlastnosti neztratil
ani v době, kdy již bojoval se soupeřem značně silnějším, než byla jeho vytáhlá subtilní
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postava. Úsměv v jeho tváři ani tehdy nezmizel, i když byl jakýsi „cudnější“. Vždyť tu prožil
celý svůj tak krátký život. Jako dítě bydlel v Netlukách a navštěvoval základní školu u
kostela. Po sňatku s Lucií rozenou Ptáčkovou si koupili a opravovali rodinný domek
v nedalekých Kolovratech. Občané naší městské části si pochvalovali jeho pečlivost při úklidu
veřejných prostranství. Vzpomínají, jak se svým čistícím vozem několikrát týdně projížděl
kolem jejich domů a zpříjemňoval jim prostředí, ve kterém žijí. Na místní radnici pracoval od
1. července 2003. Jeho manželka Lucie (*1971) byla dlouholetou pracovnicí a později i
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rodina, kolegové a přátelé se s Lubošem, jak
se mu všeobecně říkalo, naposledy rozloučili v malé obřadní síni strašnického krematoria
v pátek 14. června ve 12.40 hodin. Obliba Luboše, jak se mu všeobecně říkalo, byla patrná i
při posledním rozloučení. Do síně se smuteční hosté měli problém vejít a přes záplavu věnců,
kytic a jednotlivých květin nebyla téměř vidět rakev s Lubošovým tělem. Denně si kronikář
vzpomene na Lubošovu oblíbenou průpovídku, kterou používal téměř pokaždé, když mi
s něčím pomáhali pracovníci odboru hospodářské správy a kronikář si na závěr dovolí
parafrázovat: „Ten náš Luboš, ten byl dobrej, je zde tak nějak prázdno bez něj…“.
Odešel držitel Thálie za celoživotní mistrovství
Ve středu 21. srpna zemřel v Brně na rakovinu plic ve věku nedožitých 82 let uhříněveský
rodák, operní pěvec Vladimír Krejčík (*7. října 1931). V letech 1958-1960 byl členem
Státního divadla F.X.Šaldy v Liberci a v letech 1960-1994 Státního divadla v Brně. V sobotu
20. března 2009 mu byla kolegiem udělena Cena Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti
opery. Vdově Naďě byla starostou městské části zaslána kondolence. Poslední rozloučení se
konalo v brněnském krematoriu.
Bulvární deník Blesk – Svatba roku v Uhříněvsi
V úterý 24. září se v zasedací síni Rady městské části na radnici konala svatba uhříněveské
občanky a zpěvačky Ivety Bartošové a jejího přítele Josefa Rychtáře. Obřad, který vykonal
starosta Milan Coller, se konal pouze za účasti dvou svědků a matrikářky. Radnice byla
z obou stran obklopena redaktory především bulvárních deníků a komerčních televizních
stanic. Ve stejném obležení byla i zpěvaččina vila v ulici U Říčanky.
Odchod dlouholeté kulturní pracovnice
Ve středu 23. října zemřela po delší nemoci ve věku 86 let paní Helena Lišková (*14. února
1927). Zesnulá dlouhá léta předsedala kulturní komisi Rady Místního národního výboru,
mnoho let byla vedoucí knihkupectví na náměstí Protifašistických bojovníků a po odchodu do
penze byla několik let knihovnicí Místní knihovny Uhříněves. Její velmi aktivní návštěvnicí
byla až do roku 2011, kdy ji nemoc již nedovolila knihovnu pravidelně navštěvovat.
V Uhříněvsi sloužil mši svatou bratr politika
V týdnu od soboty 16. do soboty 23. listopadu byl v Polsku na duchovních cvičeních
Uhříněvsi římskokatolický duchovní správce P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD. Sloužení mší
svatých bylo zajištěno okolními faráři. V neděli 17. listopadu přijel mši svatou z pražského
kostela sv. Ingnáce sloužit P. Josef Čunek, SJ, starší bratr kontroverzního lidoveckého
politika, senátora Jiří Čunka.
Odešla dlouholetá správcová Uhříněveského kina
V pondělí 18. listopadu zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 84 let paní Věra
Smolíková (*5. května 1929). Zesnulá bylo spolu se svým manželem Josefem dlouhá léta
správcovou uhříněveského kina působícího v uhříněveské sokolovně. Mnozí si pamatují, jak
seděla v malinké kase a prodávala lístky na filmová představení. Svoji funkci vykonávala až
do roku 1992, kdy v rámci restitucí byla budova navrácena TJ SOKOL Uhříněves. Poslední
rozloučení se konalo 28. listopadu v 10:20 hodin v malé obřadní síni strašnického krematoria.
Statečný boj byl marný
p
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V neděli 17. listopadu zemřela ve věku 73 let pracovnice stavebního úřadu v letech 19972005 paní Eva Urbanová (*26. června 1940). Od letošního jara statečně bojovala
s rakovinou, která nad ní však vyhrála. Na její přání bylo upuštěno od veřejného smutečního
obřadu.
Počet obyvatel k 31. 12. 2013
Uhříněves 7 294
Pitkovice 794
Hájek
549
Benice
544
Kolovraty 3 365
Lipany
256
Královice 299
Nedvězí 293
Praha 22 celkem k 31.12.2013 13.394 obyvatel
KULTURA
Výstavy v Uhříněveském muzeu v roce 2013
14.01. 2013 – 03.02.2013
PRÁCE ŽÁKŮ SPECIÁLNÍ ŠKOLY 941
Výstava několika desítek výtvarných prací dětí uhříněveské Speciální školy. Tu navštěvují
děti s různými intelektuálními či pohybovými poruchami. Jejich práce se u návštěvníků
setkaly se zájmem.
16.03. 2013 – 07.04.2013
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA KRASLIC LENKY VOLKOVÉ A KROJOVANÝCH
PANENEK FRANTIŠKY GARLIKOVÉ
V letošním roce se pro úspěchy v minulých letech stalo základem 38 panenek stále
neuvěřitelně vitální 92leté paní Františky Gárlíkové. Každá panenka i panáček byli oblečeni
v kroji z určité části České republiky. Na stěnách si návštěvník mohl přečíst i o historii toho
kterého kroje. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení Ing. Lenky Volkové bylo k vidění
pouze 28 nových kraslic. Výstava byla doplněna výkresy a ručními pracemi, které vytvořily
děti z výtvarných kroužků Domu dětí a mládeže – Domu UM a SHM Klubu Uhříněves-Hájek.
Výstavu navštívilo úctyhodných 1000 návštěvníků.
13.04. 2013 – 05.05.2013
Vlastimil MALÝ – UHŘÍNĚVES DŘÍVE A DNES DOPLNĚNÁ HISTORICKÝMI
DOKUMENTY Z ARCHIVU UHŘÍNĚVESKÉHO MUZEA A PRACEMI DĚTÍ MŠ
NA TÉMA MOJE UHŘÍNĚVES
Až do neděle 5. května mohli příchozí zhlédnout 99 fotografií pana Vlastimila Malého na
téma Uhříněves dříve a dne, které doplnily výtvarné práce dětí z MŠ Za Nadýmačem na téma
„Moje Uhříněves“. K vidění bylo i 12 obrázků uhříněveské občanky a dlouholeté
zaměstnankyně MNV Uhříněves a tajemnice Jarmily Čípové zachycují známá uhříněveská
zákoutí. Nejvíce poutala stěna proti vstupu, kde viselo 8 originálů od ak.mal. Jindřicha
Bubeníčka zachycující stavby staré Uhříněvsi a originál městského znaku namalovaný na
plechu od téhož autora. Pod znakem byla umístěna vitrína s originálem listiny císaře Františka
Josefa I. povyšující Uhříněves na město. Vše doplnily tři vitríny, ve kterých byly
prezentovány publikace, které o Uhříněvsi vyšly a ukázky jednotlivých dílů uhříněveské
kroniky.
11.05. 2013 – 02.06.2013
Zdeněk RYBKA – OBRAZY
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Výstava 14 rozměrných abstraktních pláten akademického malíře Zdeňka Rybky. Olejomalby
se staly předmětem vášnivých diskuzí. Pro svoji modernost a abstrakci, která na několika
obraze podle mnohých hraničila až s erotikou, si našly stejné množství obdivovatelů jako i
kritiků.
04.06. 2013 – 30.06.2013
Alena VESELÁ – OBRAZY
Prodejní výstava 35 obrazů amatérské malířky z nedalekých Říčan. Důkazem toho, že se
krajinky a zátiší se návštěvníkům líbily je fakt, že 5 obrázků se prodalo. I ve sbírce
Uhříněveského muzea se jeden ocitl. Zachycuje zdejší rybník Vodice.
10.07. 2013 – 28.07.2013 a 12.08. – 30.08.2013
Michaela KOSAŘOVÁ – OBRAZY DUŠE
Prodejní výstava 35 abstraktních obrazů amatérské malířky z Uhříněvsi.
07.09. 2013 – 29.09.2013
Markéta ADÁMKOVÁ - OBRAZY
Prodejní výstava 51 realistických obrazů krajiny, staveb a květin amatérské malířky ze
Slavíčkových Kameniček.
03.10. 2013 – 27.10.2013
Mykola IVANYNA – KERAMIKA a Helena DVORNÁ – OBRAZY
Prodejní výstava několika desítek fotografií říčanské občanky JUDr. Heleny Dvorné
zachycujících krásy Skotska a servisů, váz, plastik a objektů keramika a výtvarníka Bc.
Mykoly Ivanyny žijícího a tvořícího v nedalekých Kolodějích.
31.10. 2013 – 24.11.2013
Karel OBERTHOR – GRAFIKY a ZUZANA POPELKOVÁ-OBERTHOROVÁ OBRAZY
Již třetí výstava otce a dcery v prostorách Uhříněveského muzea. Příchozí obdivovali 19
grafik Karla Oberthora a 43 obrazů jeho dcery Zuzany.
30.11. 2013 – 20.12.2013
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava se stala opět prací našich školských zařízení a MŠ z Kolovrat. Ústředním motivem
byl opět betlém, letos rozšířený o další postavy a zvířátka. Atmosféru Vánoc dodaly i dva
perníkové betlémy paní Ludmily Zemanové. Výstavu doplnily i práce dětí z kroužků SHM
Klubu a DDM – Dům UM.
Divadlo Bolka Polívky U22
V divadle nadále probíhaly divadelní představení a koncerty. V průběhu roku se zde pro
veřejnost uskutečnilo 15 koncertů pro dospělé, 3 koncerty pro děti, 39 představení pro
dospělé, 10 představení pro děti, 1 představení pro školy a 1 ples. Celkem tedy 69 akcí pro
veřejnost tj. v průměru 7 akcí v měsíci. Dále se tu uskutečnilo několik uzavřených akcí firem
a spolků. Od září 2013 došlo ke změně ředitele divadla, kterým se stal MgA. Šimon Kotek
(*17. května 1978)
Jarní koncert DPS Jiskřička
V pondělí 8. dubna od 18hodin se v Uhříněveském muzeu uskutečnil Jarní koncert DPS
Jiskřička. V 90 minutovém programu vystoupil přípravný i koncertní sbor pod vedením
sbormistryně Anna Mundilové a za klavírního doprovodu Vratislava Jambora. Hostem
programu byl pěvecký sbor Legatě se sbormistryní Alžbětou Churáčkovou. Koncertu se
zúčastnilo cca 100 posluchačů.
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Dětský maškarní karneval v Pitkovicích
V sobotu 9. února uspořádali místní dobrovolní hasiči v Pitkovické hospodě maškarní
karneval pro místní děti a mládež. Akce plná her, soutěží a diskotéky s DJ Janem Hájkem se
těšila velkému zájmu občanů.
Jarní výšlap okolím Uhříněvsi
Ve čtvrtek 18. dubna uspořádal Klub českých turistů, odbor POHODA, společně s Klubem
českých turistů Praha a pod záštitou starosty Milana Collera akci v rámci 12. ročníku cyklu
Prahou turistickou – „Člověče, pohni se, než bude pozdě!“ Šlo o podvečerní procházku
okolím Uhříněvsi ve dvou tradách – 7 km (Obora – Podleský rybník – Netluky) a 4,5 km
(Obora – Netluky). Startovalo se od 16.30 do 18.00 hodin v Uhříněveském muzeu, Startovné
činilo 5,- Kč pro mládež do 15 let, pro ostatní 20,- Kč. Cíl pochodu, kterého se zúčastnilo 174
turistů, byl v Pivovarské restauraci.
Primátor zavítal do Uhříněveského muzea
V sobotu 11. května zavítal do prostor Uhříněveského muzea primátor hlavního města Prahy
předseda pražské organizace ODS Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Stalo se tak na
pozvání ak.mal. Zdeňka Rybky (*30. prosince 1938) který v muzeu uspořádal výstavu svých
obrazů a jejíž vernisáž zde proběhla. Za městskou část se vernisáže zúčastnili starosta Milan
Coller a tajemnice Ing. Olga Jandová.
Noc kostelů v Uhříněvsi
V pátek 24. května se oba uhříněveské kostely a to římskokatolický Děkanský kostel Všech
svatých a evangelická Husova modlitebna poprvé v historii připojily k celostátní akci - NOC
KOSTELŮ. V obou svatostáncích byl pro návštěvníky připoraven bohatý program. Ten
uvádím pro informaci budoucím generacím.
ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL VŠECH SVATÝCH – od 18 hodin sloužil májovou
mši svatou uhříněveský římskokatolický duchovní správce P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD.
Ten také v 19 hodin pronesl krátké úvodní slovo a předal slovo kurátorovi Uhříněveského
muzea a kronikáři Ing. Michalu Klichovi, který měl krátký výklad historie kostela. Tento
výklad zazněl i ve 20, 21 a 21.45 hodin. Od 19.30 hodin zazněl koncert žáků a učitelů ZUŠ
LYRA s.r.o., od 20.15 hodin varhanní koncert Mgr. Jakuba Janšty, od 22 hodin do 23 hodin
výklad o restaurování mobiliáře RNDr. Mileny Nečáskové. Od 21.15 do 22 hodin souběžně
probíhalo v kapli Božího hrobu čtení Evangelia sv. Jana, do kterého se zapojili uhříněveští
věřící. Po celou dobu byl kostel přístupný k prohlídce, byla přístupna půda se zajímavými
klenbami, možnost prohlídky dvou zvonů většího zasvěceného sv. Václavu a sv. Ludmile a
menšího zasvěceného sv. Janu Křtiteli. Program v kostele navštívilo 120 lidí.
HUSOVA MODLITEBNA - od 18.00 hodin začalo pásmo Quotlibet, aneb c je milo pásmo divadla Verva - verše Williama Shakespeara, renesanční próza a poezie, od 20 hodin
povídání, promítání, zpívání Stephena Apollo Kariuki Waruia B.D.: Církev v Keni: Dvě
tváře a výhledy a autorský koncert smyčcového kvintetu Aleny Jelínkové. Program v kostele
navštívilo 60 lidí.
Uhříněveský Děkanský kostel slavil výročí
V neděli 3. listopadu si uhříněveští věřící při poutní mši svaté sloužené provinciálem Řádu
Božího Slova P. Janem Halamou, SVD, P. Jaroslawem Andrzejem Batógem a bratrem
Miroslavem Forišem, SVD se Sankt Petěrburgu, že právě v tento den uplynulo 270 let od
chvíle, kdy byl chrám Páně v současné podobě v roce 1743 vysvěcen. Původní hlavní
celebrant - generální vikář P. Michael Slavík (synovec oblíbeného herce Radovana
Lukavského) se pro nemoc musel omluvit. Chrám do současné podoby přestavěl v letech
1740-1743 Tomáš Budil z Říčan. Řezbářské práce mobiliáře provedli František Ferdinand
Ublacker a Richard Jiří Prachner. Autorem oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie,
navazující fresky Korunovace Panny Marie, sv. Karla Boromejského a sv. Kateřiny Sienské
-

ř
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na postranních oltářích je barokní malíř Jan Petr Molitor st. Obrazy sv. Jana Nepomuckého a
sv. Barbory na postranních oltářích jsou díla Jana Václava Spitzera. Hlavní oltář zdobí dvě
sochy v životní velikosti – Melchizedech a Abrahám a 4 menší sochy ctností – Víra, Naděje,
Láska a Síla. Boční oltáře zdobí též sochy svatých – oltář sv. Jana Nepomuckého (sv. Vojtěch,
sv. Prokop, sv. Norbert a sv. Roch), oltář sv. Karla Boromejského (sv. Šebestián a sv. Roch),
oltář sv, Barbory (sv. Kosma a sv. Damián) a oltář sv. Anny (sv. Anny, sv. Jáchym, sv. Roch
a sv. Zikmund). V kostele doposud sloužilo 31 farářů. Tím podlesním je od 1. července 2011
polský kněz P. Jaroslaw Andrzej Batóg, SVD.
V Uhříněvsi hostoval spřátelených ochotnický soubor
V neděli 24. listopadu na pozvání TJ SOKOL hostoval v Divadle U22 spřátelený amatérský
divadelní soubor „Právě začínáme“ z Prahy – Horních Počernic. Od 18 hodin zde uvedl
tragikomedii argentinského dramatika Eduarda Rovnera s názvem Vrátila se jednou v noci.
V publiku zasedlo 131 diváků, kteří při odchodu nešetřili slovy chvály. V roli přítele hlavního
hrdiny Julia Pizurna se představil i uhříněveský kronikář Michal Klich.
Budova fary slavila jubileum
V neděli 1. prosince uplynulo 100 let od chvíle, kdy byla otevřena budova nové fary. Farníci
si jubileum připomněli při tzv. „farní kávě“ po mši svaté.
Iveta Bartošová zaplnila uhříněveský kostel
Dne 22. prosince o Zlaté neděli se od 18 hodin konal v uhříněveském Děkanském kostele
Všech svatých 90 minutový koncert uhříněveské občanky zpěvačky Ivety Bartošové. Již od
15,30 hodin se začali před kostelem shromažďovat fanoušci. Ti nakonec kostel zcela zaplnili.
V programu, ve kterém zazněly koledy a vánoční písně, byly hostem Ivety Bartošové děti
z Dětského pěveckého sboru Vrabčata. Výtěžek dobrovolného vstupného 3.762,- Kč putoval
ve prospěch kostela.
STALO SE …
Svérázné řešení partnerského sporu
V uhříněveské restauraci Na lišce došlo k nedorozumění mezi manželi provozující restauraci.
Jeden z nich neunesl napětí a nad ránem 1. ledna vytloukl všechna okna restaurace vedoucí do
ulice Přátelství. Škoda byla několik tisíc korun.
Uhříněveský výpravčí zabránil katastrofě
Ve středu 30. ledna zabránil uhříněveský výpravčí Radomír Pochylý velké železniční
katastrofě. V souvislosti s modernizací železniční tratě Praha-České Budějovice, bylo na trati
vybudováno počítačové zabezpečovací zařízení a na trase Praha-Benešov je výpravčí pouze
v Praze na hlavním nádraží, v Uhříněvsi a v Benešově. Kolem 6. hodiny ranní ze stanice ve
Stránčicích vyjel vlak na Prahu a proti němu jel na stejné koleji vlak od Prahy. Uhříněveský
výpravčí bedlivě sledoval monitory počítačů a použil tlačítko zvané „generální stop“, které
zastaví všechny vlaky v okolí. Vlaky od sebe zastavily 600 m, které vlak ujede za 15 sekund.
V obou bylo celkem přes 200 lidí. Mohlo tak dojít k obrovské tragédii. Vše zavinil strojvůdce
jedoucí na Prahu, který ve stanici Strančice přehlédl červenou signalizaci svítící na semaforu.
Zemědělská usedlost v plamenech
V sobotu 16. února zachvátil mohutný požár zemědělskou usedlost v Pitkovicích. Materiální
škody byly značné. Požár se naštěstí obešel bez zranění a obětí na životě.
Střelba na Novém náměstí
V pátek 1. března v odpoledních hodinách došlo v bytě v jednom ze 4 bytových domů za
radnicí k tragické události. Zřejmě psychicky narušený starší muž začal napadat členy rodiny
a vyhrožovat jí zastřelením. Vše vyvrcholilo ve večerních hodinách zásahem policejního
komanda, které útočníka odzbrojilo a záchranná služba ho odvezla na psychiatrii.
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Restaurování dvou soch s hlavního oltáře kostela Všech svatých
V pondělí 18. března byly z hlavního oltáře kostela Všech svatých sňaty dvě sochy v životní
velikosti – sv. Melchizedech a sv. Abrahám. Začala tím již třetí fáze restaurování součástí
hlavního oltáře a presbytáře kostela. Práce opět provedla restaurátorská dílna Brandl pod
vedením RNDr. Mileny Nečáskové. Sochy se na své místo vrátily přesně na den za devět
měsíců ve středu 18. prosince a práce na opravě sochy Melchizedecha si vyžádaly náklady
157.550,- Kč a na soše Abraháma 169.050,- Kč, celkem tedy 326 600,- Kč. Ty byly
zaplaceny z farních peněz (dědictví po p. Oldřichu Pokorném).
Autobus MHD vzplál
V pondělí 8. dubna kolem 7. hodiny ranní začal v zastávce Uhříněves (před prodejnou
drogerie p. Tůmy) díky technické poruše hořet autobus MHD. Při požáru zasahovalo několik
hasičských jednotek. Naštěstí nedošlo ke zranění cestujících.
Setkání Městské policie se starosty
V úterý 9. dubna proběhlo na radnici setkání Městské policie se dvěma starostkami a devíti
starosty městských částí správních obvodů Praha 15 a Praha 22. Pozvání přijal i nový ředitel
Městské policie hl.m. Prahy Ing. Eduard Šuster. Přítomno bylo i 50 strážníků vykonávajících
službu na územní městských částí Praha 15 a Praha 22. V rámci nastalé diskuze byly probrány
jak stávající problémy vyskytující se při činnosti městské policie tak i problémy spočívající
s její celkovou reorganizací.
Dar na restaurování praporu Pěveckého sboru Hlahol
V depozitáři Uhříněveského muzea se nachází krásný prapor Pěveckého sboru Hlahol, ze 70.
let 19. století. Prapor je ve špatném stavu, a proto byla v roce 2012 zadána u restaurátorské
dílny poptávka po rozpočtu na restaurování. Městská část pak obdržela rozpočet na cca
100.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2013 je pamatováno s touto částkou. Přesto radní pro životní
prostředí, školství a protidrogovu prevenci Ing. Eliška Machačová, CSc. (ODS) projevila
šlechetnost a na obnovu praporu věnovala sponzorský dar ve výši 25.000,- Kč.
Den země
V pondělí 29. dubna se uskutečnil na Novém náměstí tradiční Den země. V rámci akce si
opět mohly především děti ve stáncích na prostranství před radnicí ověřit svoje znalosti
z oblasti ochrany životního prostředí a ochrany přírody. V rámci Dne země se konal i den
otevřených dveří ve školní jídelně, kde si příchozí mohli pochutnat na jídlech připravených
z bio potravin a potravin racionální výživy.
Lavice napadla dřevomorka
Koncem dubna bylo napraveno to, co se zjistilo v březnu po dlouhé zimě. Podlahu zadní levé
sekce kostelních lavic napadla dřevokazná houba dřevomorka. Protože jde o nebezpečnou
„infekci“ pro veškerý dřevěný mobiliář, bylo přistoupeno v co nejkratší době k nápravě.
Lavice byly zvednuty a byl vybrán podkladový štěrk. Do vniklé jámy byl navezen nový štěrk
a podlaha byla vyrobena z nového dubového dřeva. Práce provedl pan Koníř z Prahy a
vzhledem k použitému materiálu (dubu) si vyžádaly nemalých 60.000,- Kč včetně DPH.
Úspěch starších žákyň
Počátkem května se v Brně konalo Mistrovství České republiky žákyň ve volejbale.
Družstvo žákyň ve složení Tiziana Baumruková, Varvara Jakuskin, Ivana Kaňková,
Kateřina Sýkorová, Tereza Štěpánková, Kateřina Vaňková, Sára Výšková ze Studia sport
manželů Baumrukových obsadilo krásné 3. místo. Úspěšné reprezentantky a předsedu klubu
Studio Sport PeadDr. Jiřího Baumruka přijal 28. května na radnici starosta Milan Coller, který
jim poděkoval za vzornou reprezentaci naší městské části a předal jim drobné dárky

48

Oprava fasády na katolické faře
Ve druhé polovině května a v červnu bylo pokračováno v důkladné opravě fasády farní
budovy a to na straně obrácené do dvora a na straně vedoucí na farní zahradu. Práce provedla
firma Jaroslav Jelínek z Ratiboře u Vsetína. Vše si vyžádalo náklady cca 420.000,- Kč, které
byly uhrazeny z dědictví po zesnulém Otci Oldřichovi Pokorném. Pán Bůh zaplať tomuto
dobrodinci, díky němuž se budova fary ve stém roce svého trvání dočkala „celého nového
kabátu“.
Prostřeno opět v Uhříněvsi respektive Hájku
V týdnu od 20. do 24. května vysílala komerční televize Prima další sérii oblíbeného
soutěžního pořadu Prostřeno. Zde vždy soutěží 5 lidí. Jeden uvaří večeři a další 4 soutěžící ho
hodnotí body od 1 do 10. V pátek vždy vítěz obdrží 50.000,- Kč. Právě v pondělí 20. května
vařil dvacetiletý Marek Jelínek, bydlící se svými rodiči v Hájku. Pro své soupeřky připravil
čtyřchodové menu. Jako předkrm byla „Cesta kolem světa“ – mexická tortilla, italský salát
caprese a tatarský biftek z uzeného lososa, polévka byla vietnamská „Pho Bo“, hlavním
chodem byla „Vepřová panenka v kabátku z paramazánu a parmské šunky“. Hostinu
uzavřel dezert „Čokoládové suflé s tropickým ovocem“. Markovo exotické menu jeho čtyři
spolusoutěžící ohodnotily pěknými 29 body, které mu nakonec stačily i celkovému vítězství.
Zmodernizováno ozvučení kostela Všech svatých
Ve středu 22. května bylo napraveno to, co bylo terčem kritiky mnoha věřících. V kostele
Všech svatých bylo instalováno ozvučení naposledy před více jak 30 lety. To se podepsalo na
jeho kvalitě. Věřící si stěžovali, že ve střední a zadní části kostela je špatně slyšet.
K současnému ozvučení se již nedaly sehnat náhradní díly a proto pan farář Jaroslaw Batóg
vyslyšel nářky svých oveček a zadal instalaci nového ozvučení. Tu provedl pan Vojtěch
Pecka z Prahy. Nově bylo instalováno: zesilovač, 10 reproduktorů, 3 mikrofony, 40 metrů
kabeláže a jedna vynikající novinka. Tou je 11. reproduktor, který je možné zavěsit před
kostelem vlevo od hlavního vchodu. Novinku budou v letních měsících moci využít maminky
s kočárky, když jejich ratolesti budou svým pláčem rušit ostatní účastníky bohoslužby. Již
v neděli 26. května věřící kvitovali, jak dobře vše slyšeli. Náklady na toto bezesporné
vylepšení byly ovšem nemalé a činily 82.000,- Kč včetně DPH. Kronikáři opět nezbývá než
vyjádřit přání, aby Nebeský otec dopřál P. Oldřichu Pokorném Nebeské království, protože
právě díky jeho odkazu naší farnosti mohlo být provedeno vylepšení ozvučení, které jak
kronikář doufá, bude sloužit minimálně těch 30 let jako to staré.
Výbuch trafostanice
Snad z důvodů veder došlo v úterý 18. června ve 22:18 hodin k výbuchu a následnému
požáru trafostanice v nedalekých Kunraticích. Uhříněves a s ní jihovýchod Prahy, tedy skoro
1/3 jejího území, se ocitla ve tmě. Ta trvala až do 23.12 hodin. Na trafostanici byla škoda
několik desítek milionů korun. Ještě ve čtvrtek 19. června ráno hasiči ochlazovali 60 tun
chladícího oleje.
Proběhl 1. ročník Krá|Ko|D|Uh
V sobotu 22. června proběhl pod záštitou starostů městských částí Praha-Koloděje (Zbyněk
Passer), Praha-Královice (Vladimír Brunner), Praha-Dubeč (Jaroslasv Tošil) a PrahaUhříněves (Milan Coller) 1. ročník triatlonu Krá|Ko|D|Uh. Akce se účastnili amatérští
sportovci ze širokého okolí, kteří soutěžili ve třech disciplínách – 500m plavání, 3,5 km běhu
a 10 km jízdy na kole. Akce se zúčastnilo 31 závodníků a 7 závodnic. V mužské části byla
dokonce kategorie mladších žáků 13 – 15 let, kde závodili 4 účastníci. Konečné pořadí: 1.
Jakub Lahoda 13 let (Dubeč) s úctyhodným časem 58 minut 28 sekund, 2. Tomáš Bažík 13
let (Dubeč) – 1 hodina 7 minut 26 sekund a 3. Petr Malý jr. 15 let (Zdibuzy) - 1 hodina 8
minut 15 sekund. V kategorii dospělých: 1. Tomáš Mráz 41 let (Praha 1) – 48 minut 43
sekundy, 2. Martin Kolanda 36 let (Strašnice) – 48 minut 41 sekunda a 3. Dušan Erbs 33 let
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(Uhříněves) – 50 minut 20 sekund. V kategorii žen bylo pořadí: 1. Ivana Izáková 33 let
(Koloděje) – 1 hodina 5 minut 16 sekund, 2. Radka Sýkorová 35 let (Praha) – 1 hodina 5
minut 37 sekund a 3. Lenka Albrechtová 35 let (Nové Jirny) – 1 hodina 8 minut 5 sekund.
Prapor pěveckého spolku Hlahol restaurován
Ve středu 4. prosince se po 6 týdnech vrátil do Uhříněvsi zrestaurovaný Prapor pěveckého
spolku Hlahol. Prapor, ozdobený 3 stuhami, věnovaly v roce 1871 členky pěveckého sboru,
který účinkoval při všech významných akcích zřejmě až do roku 1936. Blížila se druhá
světová válka a tak se dvě členky Magda Bubeníčková a její dcera Jaroslava Bubeníčková,
provdaná Nykodýmová vzaly prapor k sobě domů. Jedná se o dům, na kterém je umístěna
pamětní deska pobytu Jindřicha Bubeníčka. Tyto dvě bývalé členky Hlaholu prapor předaly
svým příbuzným sousedům manželům Ludmile a Ferdinandovi Bubeníčkovým. V domě
prapor přetrval až do roku 2003 na půdě přikrytý „vikslajvantem“. V roce 2003 bylo otevřeno
Uhříněveské muzeum. Tehdy se dcera manželů Bubeníčkových Alena Votavová rozhodla
cennou historickou pamětihodnost věnovat muzeu. Téměř 80 let uchovávání praporu
v půdních prostorách na něm zanechalo své stopy. Kromě znečištění si v něm své dírky
prokousali i moli. Při příležitosti provizorního otevření sbírek muzea v prosinci 2002 a při
definitivním zpřístupnění v dubnu 2003 byla možnost prapor vidět ve stavu, v jakém byl
muzeu věnován. Poté ležel provizorně „namotaný“ na dřevěné desce v depozitáři muzea
dlouhých 10 let. Již v roce 2010 si dalo Občanské sdružení Uhříněves za cíl prapor nechat
zrestaurovat. Bylo požádáno o cenové nabídky, ale ty byly nad finanční možnosti sdružení.
V roce 2012 se členka sdružení a zastupitelka za TOP09 paní Ludmila Kučerová začala o věc
více zajímat a prosadila, aby v rozpočtu na rok 2013 bylo na restaurování vyčleněno
potřebných 100.000,- Kč. V roce 2013 bylo vypsáno výběrové řízení, které s nabídkou cca
60.000,- vyhrála paní Zuzana Červenková. V rozpočtu tak zbylo cca 40.000,- Kč. Dalších
25.000,- Kč laskavě věnovala paní radní Ing. Eliška Machačová, CSc. Zbylo tedy 65.000,Kč, za které bude pořízena speciální vitrína, ve které prapor spočine tak, aby nadále
nedocházelo k jeho destrukci.
Co říká restaurátorská zpráva Zuzany Červenkové?
Původní stav:
ŽERĎ – znečištěná s drobným poškozením povrchu. Železná část pro šroubení špice a
šroubení pro spodní část žerdi jsou zkorodované. Spodní část žerdi chybí.
ŠPICE – znečištěná velkou vrstvou korodujícího znečištění a nepůvodních vrstev nátěrů.
HŘEBY – znečištěné velkou vrstvou neušlechtilé patiny, 1 ks chybí.
STUHY – zhotovené z hedvábného rypsu a taftu prokládané dracounovou a bullionovou
výšivkou. Silně znečištěny organickými a anorganickými nečistotami. Na mnohých místech
poškozena struktura vazby materiálu i taftu. Degradace taftu je již v pokročilém stavu.
Výšivky jsou uvolněné, dracouny zčernalé.
PRAPOR – zhotovený ze sametového sukna. Po obvodu praporu je našita na 3 stranách
modrá hedvábná taftová stuha a dracounové třásně. Výšivka je hedvábná i podkládaná
dracounová s pecičkami, penízky a bilionem. Koruna je zhotovena aplikačně. Vlněné sukno je
poškozeno od molů, plísně a částečně znečištěno. Dracounové třásně jsou zčernalé a částečně
již zkorodované. Nejvíce je poškozena obvodová stuha, která na mnoha místech chybí.
Výšivky jsou uvolněné.
Postup restaurování:
ŽERĎ – byly retušovány drobné odřeniny, málo korodující místa pro šroubení špice byla
ošetřena mechanicky a zalakována konzervačním lakem, šroubení spodní části žerdi bylo po
mechanickém odstranění koroze ošetřeno tanátem.
ŠPICE – chemicky a mechanicky byly odstraněny nepůvodní vrstvy a neušlechtilé patiny.
Bylo obnoveno původní niklování.
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HŘEBY – opraveny letováním, vyleštěny a chybějící kus byl vyroben.
STUHY – vyčištěny tamponováním s okamžitým dosoušením suchým vzduchem, aby
nedošlo k zápustnosti barev. Poškozená místa rypsu i taftu byla podložena dobarveným
hedvábným materiálem a naskeletována skeletovací nití šitím. Výšivky byly upevněny šitím.
Stuhy z důvodu značného poškození byly pro celkové zpevnění oboustranně zašity do
speciální zepelíny. Třásně a dracounové krajky byly čištěny ultrazvukem.
PRAPOR – byl sejmut ze žerdi, rozpárán a desinfikován. Dracounové třásně byly čištěny
ultrazvukem destilovanou vodou a anioaktivním tenzidem. Obě strany praporu byly čištěny
emulzí destilované vody s okamžitým dosoušením suchým vzduchem, aby nedošlo
k zápustnosti barev. Poškozená místa na suknu byla podložena dobarveným vlněným
materiálem a neskeletována bavlněnou nití šitím. Uvolněné výšivky byly zpevněny, prapor
vyžehlen a vyrovnán. Po jeho sešití byla velmi poškozená obvodová stuha nahrazena
obdobným dobovým materiálem.
Pomník padlých ozdoben
V netradiční čas ve čtvrtek 14. listopadu se u uhříněveského pomníku objevil nádherný
věnec z čerstvých květin. Po menším „pátrání“ se zjistilo, že věnec k pomníku položili
manželé MUDr. Jiří Pročke a jeho žena MUDr. Eva Pročková. Věnec se dopravili z pohřbu
pana Jiřího Pročkeho seniora, který zemřel 5. listopadu ve věku 91 let.
Překažený vánoční večírek
Tradiční vánoční večírek zaměstnanců Úřadu městské části Praha 22 se letos konal ve čtvrtek
12. prosince od 17 hodin v Pivovarské restauraci. Kolem 22. hodiny vtrhli do prostor 1. patra
dva nazí muži a na přítomné vystříkali 2 práškové hasicí přístroje. Večírek tak skončil nejprve
panikou, pak pořádným kašlem účastníků a mnohatisícovými škodami na zařízení restaurace.
Pachatelé byli po 2 hodinách dopadeni, díky kamerovému systému.
SPOLKY A ORGANIZACE
DŮM UM
Organizace nadále patří k těm nejaktivnějším, která působí v naší městské části. Pro využití
volného času dětí a mládeže nabízel 50 kroužků z různých oblastí. V sobotu 18. května
organizace uspořádala ve spolupráci s hl.m. Prahou v areálu V bytovkách první ročník open
air festivalu Škola rocku. Festival proběhl za krásného, téměř letního počasí a navštívilo ho
téměř 600 lidí. Zajímavým hostem byl rocker František Ringo Čech.
DPS JISKŘIČKA
Na jaře se Dětský pěvecký sbor Jiskřička zúčastnil festivalu Zahrada písní 2013 v Praze.
Festivalu se zúčastnilo 36 sborů, z toho 17 v kategorii DPS Jiskřička. Byla to první soutěž pod
vedením nové sbormistryně a hned si Jiskřička přivezla zlato! Kronikář gratuluje dětem i paní
sbormistryni.
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
V neděli 2. června se Uhříněvsí prohnala povodeň a proto musel být termín jubilejního 10.
ročníku uhříněveského splávku přesunut. to se projevilo i na počtu závodících dětí, kterých
přišlo pouze 18 (13 chlapců a 5 děvčat). Oč méně bylo závodníků, o to větší byl jejich
doprovod 100 přihlížejících. Ten vytvořil takovou atmosféru, že by mu ji mohly závidět větší
akce. Závody vyhrál František Jech s 539 body, na 2. místě se umístila Anna Jechová s 377
body následovaná Petr Vávra s 365 body.
MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE UHŘÍNĚVES - HÁJEK
Po dlouholeté předsedkyni Karolíně Pirklové převzala v únoru funkci vedoucí Klubu seniorů
Stanislava Drozenová. Skupina tradičně spoluorganizovala s Úřadem městské části Praha 22
třetí květnovou středu Květinový den Ligy proti rakovině. V sobotu 11. května pořádala ve
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spolupráci s TJ SOKOL Uhříněves tradiční odpoledne ke Svátku matek. Kulturní akce se
konala v Divadle U22 a vystoupily na ní děti z mateřské školky, žáci ZUŠ Lyra, herečka
Miriam Kantorková a dvě zpěvačky a harmonikář. V úterý 10. září a ve středu 11. září MS
připojila k charitativní akci nadace zpěvačky Anety Langerové „Den pro světlušku“. Na
Novém náměstí v dopoledních hodinách prodávaly členky MS ČČK spolu s dívkami z obou
uhříněveských základních škol oblečených do kostýmů berušek drobné předměty. Výtěžek
19.553,-Kč putoval ve prospěch nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.
OSU – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ UHŘÍNĚVES
Hlavní náplní činnosti bylo nadále organizování komorních i masovějších kulturních akcí,
jejichž výtěžek byl věnován na restaurování hlavního oltáře v Děkanském kostele Všech
svatých v Uhříněvsi. V roce 2013 uspořádalo tyto akce:
V sobotu 14. září od 10 do 18 hodin sdružení pořádalo v rámci oslav 100. výročí povýšení
Uhříněvsi na město na Novém náměstí Staročeský jarmark.
V sobotu 3. listopadu od 10 hodin do 17 hodin v muzeu, na Novém náměstí a ve školní
jídelně již potřetí Uhříněveskou pouť. V prostorách jídelny, muzea a Nového náměstí byly
k vidění ukázky lidových řemesel, probíhal stánkový prodej, prodej občerstvení. Součástí i
dobročinný bazar v muzeu.
O 2. svátku vánočním – sv. Štěpánu ve středu 26. prosince mělo 300 občanů možnost
prožít opravdovou vánoční atmosféru. V kostele Všech svatých se od 16 hodin konalo
provedení České mše vánoční J.J.Ryby v podání sólistů a sboru Státní opery Praha.
SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNIKŮ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
Konšelstvo Obce baráčníků se k seděním pravidelně scházelo každé první úterý v měsíci
v Uhříněveském muzeu. Rychtářkou Obce byla nadále Julie Podrázská a syndikem Jana
Sedláčková. V sobotu 22. září uspořádala v restauraci „Na lišce“ tradiční Václavskou zábavu.
Mnohé tetičky a mnozí sousedé se též účastnili rozmanitých akcí pořádaných veleobcí
organizace a konaných v centru Prahy např. 28. října v Národním muzeu.
SHM KLUB Uhříněves - Kolovraty
Klub pod vedením manželů Stanislava a Magdaleny Pasekových i v letošním roce patřil
k nejaktivnějším v oblasti péče o děti a mládež, aby smysluplně trávily volný čas. V
prostorách Klubu 803 V Bytovkách desítky kroužků pro odpolední aktivity (modelářský
kroužek, turistický kroužek, kroužek keramiky, deskových her, malby na hedvábí apod.).
V dopoledních hodinách též pořádala kroužky a setkání pro maminky s dětmi na mateřské
dovolené. Klub pořádal též různé sportovní turnaje např. ve florbale či šachu.
V sobotu 10. března klub uspořádal přebor ve florbalu, kterého se zúčastnilo celkem 10 týmů
z celé republiky. Soutěžilo se ve 2 kategoriích (mladší a starší žáci). Obě kategorie vyhrála
družstva z Krucemburku. Uhříněveští mladší obsadili 2. a 3. místo a starší 2. místo.
TJ SOKOL Uhříněves
Výbor jednoty nadále zajišťoval chod sokolovny. V rámci podnájmů tu cvičily děti v oddílu
karate, pro ženy probíhalo cvičení aerobiku a zoomby a pro dospělé kurzy tai chi. V rámci
oddílů TJ SOKOL zde každou středu odpoledne a čtvrtek dopoledne cvičili rodiče s dětmi a
každé úterý odpoledne probíhalo kondiční cvičení žen.
V sobotu 4. března uspořádal DS „UCHO“ v divadle tradiční maškarní karneval pro děti.
V letošním roce s tématem Čtyřlístek. V sobotu 11. května TJ SOKOL spolupořádal s MS
ČČK Uhříněves-Hájek v Divadle Bolka Polívky U22 tradiční kulturní odpoledne ke Dni
matek. V sobotu 21. června odehrál DS „UCHO“ v Divadle Bolka Polívky U22 obnovenou
premiéru hry Jana Drdy „Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert“. Představení se
uskutečnilo v rámci oslav 100. povýšení Uhříněvsi na město a 15. výročí trvání činnosti
spolku. V hledišti zasedlo 141 platících diváků.
TJ Uhříněves
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Její oddíly cvičily v Lidovém domě a na fotbalovém hřišti za oborou. Oddíl FC Čechie opět
pořádal nábor pro zájemce nejen z řad kluků ale i dívek.
VĚCI VEŘEJNÉ
Schválení rozpočtu městské části Praha 22 v roce 2013
Zastupitelstvo MČ Praha 22 na svém 11. zasedání 5. března 2013 schválilo pro rok 2013 tento
rozpočet městské části:
CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 86 159 400 ,v tom:
13 696 000,DAŇOVÉ PŘÍJMY - správní poplatky, daň z nemovitosti, místní poplatky za
psy, veřejná prostranství a ubytovací kapacitu
1 804 400,NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - hřbitovní poplatky, vstupné z kulturních akcí, úroky
z bankovních účtů, přijaté sankční platby, odvod na veřejně prospěšné účely
z hracích automatů
70 659 000,PŘIJATÉ DOTACE - ze státního rozpočtu, z magistrátu a převod
z hospodářské činnosti
CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 100 300 700 ,v tom:
100 000,STAVEBNICTVÍ - odborné a statické posudky pro potřebu stavebního odboru
1
906 200,DOPRAVA – dopravní značení, zimní údržba místních komunikací, správa
parkovací zóny, cyklotrasy
815 000,VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – údržba kanalizace, udržitelnost projektu
revitalizace Vodice - Nadýmač
VZDĚLÁVÁNÍ – provoz základních škol, mateřské školy, školní jídelny, úprava 40 977 200,provozu školní jídelny, přístavba 4 učeben ZŠ Jandusů
2 454 500,KULTURA – vydávání a distribuce Uhříněveského zpravodaje, provoz místní
knihovny a Uhříněveského muzea, činnost sboru pro občanské záležitosti,
pořádání kulturních akcí, provoz obřadní síně
575 000,TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST – příspěvky společenským
organizacím, údržba dětských hřišť, nákup herních prvků dětských hřišť
42 000,ZDRAVOTNICTVÍ – úhrada lékařských úkonů, protidrogová prevence
3
200
800,BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ – výdaje na
opravu a údržbu obecního majetku včetně nákupu pohonných hmot, technické
zhodnocení bytových objektů, výkup pozemku pod podchodem Fr. Diviše
3 585 000,OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – údržba zeleně, úklid obce, odborné
posudky, nákup laviček, arboristické práce a odvoz velkokapacitních kontejnerů
416 100,SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC – výdaje na provoz pečovatelské služby a domů
s pečovatelskou službou
80 000,VÝDAJE NA ZVLÁDNUTÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ – rezerva na výdaje
krizového řízení
45 545 900,STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA – výdaje na zabezpečení provozu a
činnosti ÚMČ (výkon státní správy a samosprávy)
600 000,FINANČNÍ OPERACE – pojištění majetku a bankovní poplatky
SCHODEK ve výši 14 141 300,- Kč bude financován z fondu rozvoje a rezerv a zapojením
finančních prostředků vytvořených z minulých let. Tedy bez použití cizích zdrojů.
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Městská část Praha 22 se již poosmé připojila ke Květinovému dni
V průběhu třetí květnové středy 15. května se konal již XVII. ročník Květinového dne, kdy do
ulic našich měst vyráží několik tisíc dvojic s plátěnou kabelou přes rameno. Občanům
nabízejí za minimální poplatek 20,- Kč kvítek měsíčku zahradního. Zakoupením květinky
přispěje občan na výzkum léčby rakoviny. Každý rok jde finanční výtěžek sbírky Ligy proti
rakovině na boj s jiným druhem této zákeřné nemoci. V tomto roce byl obsah výběrčích kabel
celonárodní sbírky věnován na léčbu rakoviny tlustého střeva, kde Česká republika zaujímá 1.
místo na světě v počtu výskytu. V letech 2001—2005 sbírku organizovala Místní skupina
ČČK Uhříněves-Hájek. Od roku 2006 organizaci převzal ÚMČ Praha 22. Je nutné
podotknout, že za vydatné pomoci členů MS ČČK. Letos tedy již poosmé ÚMČ opět objednal
4 ks výběrčích kabel a 800 ks kvítků, které nabízela občanům Uhříněvsi a Hájku. V našich
kabelách byly vybrány tyto obnosy:
Kabela č. 1 - Místní skupina ČČK Uhříněves-Hájek
7.672,00 Kč
Kabela č. 2 - Základní škola nám. Bří Jandusů
4.872,00 Kč
Kabela č. 3 - Uhříněveské muzeum
2.074,00 Kč
Kabela č. 4 - Úřad městské části Praha 22
2.890,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM MČ PRAHA 22
17.508,00 Kč
Od roku 2001, kdy v naší městské části prodej kvítků probíhá, jsme prodali již 12.535 kusů a
do výběrčích kabel jste celkem naházeli úctyhodných 271 143,- Kč. V aritmetickém průměru
to je 21,63 Kč za kvítek. Dík kronikáře si proto zaslouží všichni, kteří pravidelně do sbírky
na boj se soupeřem značně silným, který též nejedné uhříněveské rodině sebral některého
člena, kamaráda či přítele. Dík patří všem, že i v době, kdy mnozí zvažovali, za co vydají své
finance, nezapomínali na boj, který jak kronikář doufá, nebude marný, nebude bojem
s větrnými mlýny a jednou dojde k vítěznému konci. Konci, aby při vyslovení diagnózy
rakovina každého nepřepadly černé myšlenky, ale abychom žili v době, kdy se bude moci říci
– tato nemoc je v naprosté většině případů vyléčitelná. Kéž se tak i přispěním
každoročních uhříněveských dárců v rámci Květinového dne stane!!!
Místní knihovna Uhříněves
Vedoucí knihovny byla nadále paní Kateřina Kykalová a druhou knihovnicí paní Vlasta
Čepičková. Půjčovní doba pondělí a středa 8.30 -18.00, úterý a čtvrtek 8.30 -16.30 a pátek
8.30 -14.00 hodin. Ke dni 31. prosinci 2013 bylo v knihovně evidováno celkem 8 853 knih
krásné literatury a celkem 3 364 knih naučných. V součtu knižní fond místní knihovny
tedy činil 12 217 knih. Registrováno bylo 420 čtenářů z toho 166 mladších 15 let. Za rok
2013 knihovnu navštívilo celkem 4 146 návštěvníků. Dospělí si vypůjčili 6 517 knih krásné
literatury a 2 145 knih naučných. Dětem bylo půjčeno 1 277 knih krásné literatury a 355
naučných knih. Celkem si čtenáři vypůjčili 10 294 knih a časopisů. Do nákupu knižního
fondu bylo investováno celkem 68.431,20 Kč a nakoupeno bylo celkem 320 nových knih.
To znamená, že průměrná cena za pořízení jedné nové knížky činila 213,85 Kč. Celkové
přírůstky však díky darům občanů však byly 1 567 ks. Vyřazeno pro poškození či ztrátu bylo
celkem 755 knih. Za zápisné, použití internetu a pokuty za pozdní vrácení či poničení knih
čtenáři zaplatili za rok 2013 celkem 52.780,- Kč.
PRŮMYSL, OBCHOD SLUŽBY
V souvislosti se situací v arabských zemích docházelo během roku ke skokovému pohybu cen
pohonných hmot. Lidé museli opět značně šetřit. Mnohokrát se také nakupující setkávali
s různými akcemi, kdy se zboží prodávalo za výhodné ceny. Proto tabulka uvádějící průměrné
ceny je v tomto roce velmi orientační. Pozitivním ukazatelem bylo snížení ceny zemního
plynu o 6,9%. V kapitole bydlení bylo zaznamenáno zvýšení u nájmů o 2,1%, u vodného o
6,6%, stočného 7,1%, tepla a teplé vody o 3,3%. Podle Českého statistického úřadu byla
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průměrná hrubá mzda v roce 2013 25.128,- Kč tj. cca 916,27 EUR. To je po zásahu ČNB,
který korunu vůči euru devalvoval o 64,70 EUR méně než v roce 2012. Nutno však, stejně
jako v loňském roce, podotknout, že na tuto mzdu dosáhlo pouze 30% pracujících. Ostatní
pracovali za mzdy nepoměrně nižší. Spotřebitelské ceny však vzrostly o 1,4% a tak reálná
mzda o 1,3% klesla.
O kolik zdražily potraviny
Potravina

CHLÉB KMÍNOVÝ
MOUKA PŠENIČNÁ
RÝŽE LOUPANÁ
KUŘE KUCHANÉ
CHLAZENÉ
OLEJ SLUNEČNICOVÝ
VEJCE SLEPIČÍ
MÁSLO
MLÉKO
PLNOTUČNÉ 3% TUKU
SÝR EIDAM 40% TUKU
TĚSTOVINY
PAPRIKY KAPIE
RAJČATA SKLENÍKOVÁ
JOGURT BÍLÝ 15% TUKU

Jednotka

Průměrná
cena
v roce 2012

Průměrná
cena
1.1.2013

Průměrná
cena
31.12.2013

Rozdíl

kg
kg
kg
kg

25,44
15,19
32,20
66,19

25,44
15,19
32,20
66,19

26,18
15,64
33,17
70,19

+0,36
+0,22
+0,46
+2,96

litr
ks
250 g
litr

42,37
3,80
32,20
19,10

42,37
3,80
32,20
19,10

44,10
3,20
33,20
19,67

+1,07
-1,00
+0,49
+0,27

kg
kg
kg
kg
200 ml

158,70
35,10
117,60
49,02
14,43

158,70
35,10
117,60
49,02
14,43

163,45
36,15
108,
42,87
14,85

+2,25
+0,49
- 9,48
-6,87
+0,65

O kolik zdražily alkoholické a nealkoholické nápoje
Nápoj

Jednotka

Průměrná
cena
v roce 2012

Průměrná
cena
1.1.2013

Průměrná
cena
31.12.2013

Rozdíl

PIVO STAROPRAMEN
PIVO GAMBRINUS
PIVO STAROPRAMEN TOČENÉ
PIVO STAROPRAMEN TOČENÉ
DŽUS OVOCNÝ CAPPY
MINERÁLKA MATTONI

0,5 litru
0,5 litru
0,5 litru

12,33
13,44
24,65

12,33
13,44
24,65

12,68
13,84
25,35

+0,35
+0,40
+0,70

0,5 litru

25,70

25,70

26,47

+0,77

2 litry
1,5 litru

34,45
17,90

34,45
17,90

35,49
18,45

+1,04
+0,55

O kolik zdražily pohonné hmoty
Pohonná hmota

Jednotka

Průměrná cena
v roce 2012

Průměrná cena
1.1.2013

Průměrná cena
31.12.2013

Rozdíl

litr
litr
litr
litr

30,80
32,85
32,70
15,40

30,80
32,85
32,70
15,40

36,10
38,60
36,50
16,80

+5,30
+5,75
+3,80
+1,40

BENZÍN SPECIAL 91
BENZÍN NATURAL 95
NAFTA
LPG – ZEMNÍ PLYN

O kolik zdražily cigarety
Druh cigaret

SPARTA
PETRA
START
MARLBORO

Jednotka

Průměrná cena
v roce 2012

Průměrná cena
1.1.2013

Průměrná cena
31.12.2013

Rozdíl

20 ks
20 ks
20 ks
20 ks

71,00
69,00
61,00
85,00

71,00
69,00
61,00
85,00

80,00
72,00
70,00
91,00

+9,00
+3,00
+9,00
+6,00
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