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Vážení  tená!i, 
doufám, že jste si 

užili klidné a poho-
dové léto a že vás 
ješt  !ada p kných 
dn" #eká. V posled-
ních týdnech jsme 
asi všichni svorn  
soucítili s obyvateli m st a vesnic, kte-
ré postihly povodn  a !íkali si, jak je 
dob!e, že Kunratice mají tak šikovnou 
polohu. Vydatné dešt  Kunraticím nejen 
neublížily, ale naopak pomohly k tomu, 
aby veškerá zele$ byla celé léto v doko-
nalé kondici. Je ale pravda, že silný vítr 
zni#il n kolik strom", zejména je nám 
líto n kolika akát" p!i ulici K Šeberáku. 
Škody likvidovali jako obvykle naši ha-
si#i ve spolupráci s pražskými profesio-
nálními kolegy. 

Volby

Jednou z nejd"ležit jších záležitostí, 
kterou jsme se v poslední dob  zabývali 
bylo vyhodnocení technického zabez-
pe#ení nedávných voleb do Evropského 
parlamentu. Výsledky chceme využít již 
letos v !íjnu p!i volbách do Poslanecké 
sn movny Parlamentu %R. D"vodem 
hodnocení je stále rostoucí po#et obyva-
tel Kunratic, který nás nutí zvýšit po#et 
volebních okrsk" a tím i volebních míst. 
Úsporná Þ nan#ní opat!ení vlády a Hl. m. 
Prahy nás nutí organizovat volby tako-
vým zp"sobem, abychom spot!ebovali 
co nejmén  Þ nan#ních prost!edk". Pro-
tože v souvislosti s tím dojde k n kte-
rým zm nám v umíst ní volebních míst, 
sledujte, prosím, Kunratický zpravodaj 
a #t te pe#liv  i adresy volebních míst na 
obálkách s volebními lístky. Výsledky 
voleb do EP a základní informace o !íj-
nových volbách jsou uvedeny v tomto 
#ísle KZ na stran  16. V p!íštím pátém 
#ísle najdete podrobné pokyny k volbám 
do PSP%R, které se budou konat 9. a 10. 
!íjna 2009.

Mateřská škola, základní 
škola, školní jídelna

V mate!ské i základní škole probíha-
jí práce a dopl$ují se pom"cky tak, jak 
jsem vás informovala minule. Nejv tší 
pozornost však v sou#asné dob  v nu-

jeme školní jídeln , kterou pot!ebujeme 
v nejbližší dob  zv tšit a zrekonstruovat 
a nad ní v 1. pat!e vybudovat pro škol-
ní rok 2010/2011 další dv  t!ídy mate!-
ské školy. Všechny tyto zm ny se zatím 
odehrávají jen na papí!e. D láme ale  
všechno pro to, abychom m li co nejd!í-
ve stavební povolení, pot!ebné Þ nan#ní 
prost!edky a mohli za#ít i stav t. 

Moštárna v zámeckém
parku č. p. 28 

V posledních dnech jsme získali staveb-
ní povolení na rekonstrukci #. p. 28, což 
je drobný objekt bývalé moštárny v zá-
meckém parku. Jak ur#it  již z KZ víte, 
bude se tento objekt rekonstruovat na 
zázemí pro akce po!ádané v zámeckém 
parku, tj. sociální za!ízení a skladové 
prostory. Výb rové !ízení vyhrála Þ rma 
Stavitelství Ing. Palaš#ák s.r.o, p!edpo-
kládaná cena rekonstrukce je 2100 tis K# 
a p!edpokládaný termín dokon#ení listo-
pad letošního roku. 

Č. p. 24 v Golčově ulici
(knihovna, klub seniorů,

mateřské centrum)

V návaznosti na stavební povolení pro 
#. p. 28 by m lo být vydáno i stavební 
povolení na rekonstrukci podkroví budo-
vy #. p. 24 v Gol#ov  ulici. Zabýváme 
se i výb rem zhotovitele na tuto stavbu, 
která však bude rozsáhlejší, a je velmi 
pravd podobné, že se protáhne do p!íští-
ho roku. V souvislosti s rekonstrukcí 
objektu budeme nuceni !ešit i p!echod-
né omezení provozu v knihovn , Klubu 
senior" i v Mate!ském centru. Toto ome-
zení však bude možné !ešit až po dohod  
s vybranou stavební Þ rmou. Každopádn  
bychom #innost všech t chto provoz" ne-
cht li úpln  p!erušit, ale budeme hledat 
n jaké #áste#né náhradní !ešení.

Granty

P!estože neznáme výsledek již d!íve 
podaných grantových žádostí, zvažujeme 
možnost požádat o grant na zateplení p"-
vodního objektu základní školy v P!ed-
školní ulici, na kterém by nás zajímala 
hlavn  vým na oken. Je pravda, že minu-
lá vým na byla provedena pom rn  ne-

dávno, za#átkem 90. let. Tepelná techni-
ka i zateplovací systémy ale zaznamenaly 
v poslední dob  takový posun, že by bylo 
vhodné p!izp"sobit se sou#asným poža-
davk"m i cenám energií. S radostí jsme 
p!ijali zprávu, že naše žádost o grant na 
zele$ pro Zelené údolí (ozelen ní bloku 
s garážemi), adresovaná odboru ochrany 
prost!edí Magistrátu HMP, byla z v tší 
#ásti úsp šná. Z maximáln  možné #ást-
ky 200 tis. K# nám bylo schváleno 180 
tis. K#. 

Okrasné jezírko v obytném 
souboru Flora 

V prvním letošním #ísle KZ jsem se 
zmínila o tom, že se zabýváme rekon-
strukcí okrasného jezírka v obytném sou-
boru Flora. Byla jsem dotazována n ko-
lika ob#any, zda jsme na to nezapomn li. 
Všechny, které to zajímá, mohu ubezpe-
#it, že jsme nezapomn li. Pracujeme na 
návrhu úpravy a to dokonce ve spoluprá-
ci se zástupci n kolika objekt" na Flo!e. 
V !ím, že rekonstrukci uskute#níme do 
konce tohoto roku.

Technická vybavenost

Splašková kanalizace v lokalit  Za Par-
kem i rekonstrukce ulice K Verneráku jsou 
v podstat  hotové. Na podzim plánujeme 
výsadbu zelen  podél ulice K Verneráku 
a dokon#ení propojovacího kanaliza#ního 
!adu v ulici K Šeberáku zhruba v míst  
„r"žárny“. Již te& se ale stanovují priority 
pro p!íští rok. V souladu s dlouhodobým 
plánem rozvoje m stské #ásti jsme na se-
tkání s nám stkem primátora HMP ing. 
Klegou a !editelem Odboru m stského 
investora Magistrátu HMP ing. Tomanem 
uvedli rekonstrukci ulice K Zeleným dom-
k"m a výstavbu splaškové kanalizace p!i 
ulici U Rakovky. Samoz!ejm  není zatím 
nic jisté. Rozpo#et HMP se bude schvalo-
vat až koncem roku a teprve potom vám 
budeme moci stavby závazn  slíbit. 

Letos chceme ješt  po!ídit orienta#ní zna-
#ení podél ulic K Libuši a K Šeberáku, nát r 
ohradní zdi kostela, opravu hrobky u kostela 
a opravu zámecké zdi. Dále plánujeme ur-
#ité dopln ní st!ední a vysoké zelen , a to 
ve všech t!ech #ástech Kunratic. V Zeleném 
údolí, v centru i v obytném souboru Flora. 
 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka 

Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení, po-

drobn jší informace viz www.praha-kun-
ratice.cz).

16. zasedání 29. 6. 2009
Zastupitelstvo schvaluje 

l rozd lení výsledku hospodá!ské #in-
nosti roku 2008 podle d"vodové zprávy. 
Hospodá!ský výsledek k rozd lení #iní 
5 551 908, 85 K#.

l zvýšení rozpo#tu hlavní #innosti 
+ 3 551 908, 85 K#,
l do fondu Domu s chrán nými byty 
+ 2 000 000 K#,
l úplatný p!evod pozemkové parcely 

par. #. 2583/5 o vým !e 585 m² vlastníko-
vi sousedního pozemku parc. #. 2366/9 za 
ú#elem zajišt ní vjezdu na tento pozemek 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
3 535 540 K#, 

l sm nu pozemkových parcel parc. 
#. 1001/1 v#etn  p!íslušenství za parc. 
#. 281/2, v#etn  zahrádká!ské chaty a p!í-
slušenství, vše v k. ú. Kunratice za ú#elem 
získání rezervy pro rozší!ení h!bitova,

l úplatný p!evod pozemkové par-
cely parc. #. 1001/3, o vým !e 438 m² 
v k. ú. Kunratice vlastníkovi soused-
ního pozemku parc. #. 1006/3 za cenu 
2 592 295 K# za podmínky z!ízení v c-
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ného b!emene p!ístupu na pozemkovou 
parcelu parc. #. 1003.

Zastupitelstvo souhlasí 

l s hospoda!ením M% za rok 2008 s hos-
podá!ským výsledkem hlavní #innosti ve 
výši 4 128 200, 10 K#, 

l s hospoda!ením ve zda$ované #innosti 
s hospodá!ským výsledkem 

5 551 908, 85 K#,
l s Þ nan#ním darem SK Slovanu Kunra-

tice ve výši 140 tis. K# z rezervy v rozpo#-
tu M%, z #ehož 20 tis. K# bude použito na 
po!ádání oslav 85 let trvání fotbalového 
klubu a zbytek na údržbu h!išt  na Vim-
perském nám stí,

l s Þ nan#ním darem ve výši 300 tis. K# 
TJ Sokolu Kunratice na rekonstrukci ku-
chyn  TJ Sokol Kunratice,

l s dopln ním Þ nan#ního výboru o paní 
Silvii Weiszovou.

Zastupitelstvo bere na v domí

l zprávu o výsledku p!ezkoumání hos-
poda!ení podle zákona #. 420/2004 Sb. 
o p!ezkoumání hospoda!ení územních sa-
mosprávných celk" a dobrovolných svaz-
k" obcí v m stské #ásti Praha-Kunratice 
za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

 Redakce

Členové okrskové komise
pro Parlamentní volby

M"stská  ást Praha-Kunratice
zastoupená tajemnicí 

Ú!adu M# Praha-Kunratice
VYHLAŠUJE

VE$EJNOU VÝZVU
k p!ihlášení zájemc% 

o uzav!ení pracovní smlouvy 
na obsazení pracovního místa v Do-

m" s chrán"nými byty,
ulice K Zeleným domk%m 1435 a, 

na výdej ob d!, úklid jídelny

a výb r pen žní hotovosti.

Pracovní úvazek 
20 hodin týdn", 5. platová t!ída, 

místo výkonu Praha 4-Kunratice. 
P!edpokládaný nástup ihned. Poža-

dujeme zdravotní pr%kaz, 
ob anskou a morální 

bezúhonnost. 
Vypln"ná p!ihláška musí 

obsahovat jméno a p!íjmení 
zájemce, datum a místo narození, 
státní p!íslušnost, místo trvalého 

pobytu,  íslo ob anského pr%kazu, 
datum a podpis. 

K p!ihlášce p!ipojte 
strukturovaný životopis,
 výpis z rejst!íku trest% 

ne starší 3 m"síc%, kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzd"lání. 

P!ihlášku podejte písemn" 
na adresu 

M"stská  ásti Praha-Kunratice 
K Libuši 7/10, 

148 00  Praha 4- Kunratice.
 Lh%ta podání p!ihlášky je do 

15.zá!í 2009.

#lenem okrskové volební komise 
m%že být ob an #R. Za výkon funk-

ce p!i volbách do Poslanecké sn"-
movny Parlamentu #eské republiky 
p!ísluší dle zákona zvláštní odm"na 
ve výši 1300,- K . Termín p!ihlášek 
je do 11. zá!í 2009. Zájemci hlaste se 

u paní Jitky Vo!íškové, 
tajemnice ÚM# Praha-Kunratice 

tel: 244 102 222,
e-mail:

voriskova@praha-kunratice.cz

Kompostejnery v pololetí

V prvním #ísle našeho #asopisu jsme zve-
!ejnili nabídku podniku Pražské služby a. s., 
která se týkala hn dých nádob o obsahu 120 
nebo 240 litr" ur#ených ke shromaž&ování 
p!írodních zbytk" vhodných ke komposto-
vání. B hem jara se v Kunraticích za#aly 
nádoby objevovat. Zeptali jsme se pana ing. 
Petra Mikulky z Þ rmy Pražské služby na 
první zkušenosti. „V Kunraticích byl pro-
veden první svoz bioodpadu 2. kv tna 2009. 
Svozový den je jednou za 14 dní, každou su-
dou sobotu. Nádoby si prozatím objednalo 
51 zájemc!. Vyskytuje se problém, že ob"a-
né ukládají odpad do nádob-kompostejner! 
v plastových pytlích. To p!sobí velké problé-
my na kompostárnách, kam se bioodpad do-
pravuje k dalšímu zpracování. Prosím o zd!-
razn ní, že bioodpad pat#í do kompostejner! 
voln  ložený, ne zabalený a to v jakémkoliv 

obalu. Pro zajímavost uvádím, že služba je 
rozší#ena na celé území Prahy a využívá ji 
v sou"asnosti 3000 zájemc!.

Mobilní obchodní kancelář

Pražská plynárenská a.s. ve spolupráci 
s dce!innou spole#ností Prometheus, ener-
getické služby s.r.o. a Ú!adem M% Pra-
ha-Kunratice nabízí odb ratel"m zemního 
plynu službu Mobilní obchodní kancelá!e. 
Stávající i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské a.s. si mohou záležitosti souvi-
sející s odb rem zemního plynu vy!ídit bez 
návšt vy kontaktních míst v Praze 2 a 4. 
Mobilní kancelá! bude umíst na v dodáv-
kovém automobilu VW Transporter ozna-
#eném logem Pražské plynárenské a.s. Ter-
míny p!istavení na parkovišti za budovou 
radnice (p!ed poštou ) jsou následující:

26. srpna od 9 do 11,30 hod
23. zá!í od 12,30 do 15,00 hod

21 .!íjna od 9 do 11,30 hod. 
18. listopadu od 12,30 do 15,00 hod. 
16. prosince od 9,00 do 11,30 hod.

Mobilní kancelá! poskytuje následující 
služby :

-zahájení, p!evod a ukon#ení odb ru 
zemního plynu,

-zm ny smluvního vztahu (zp"sobu pla-
cení, zasílací adresy, jména atd.), 

-p!evzetí reklamace,
-vým na, kontrola a zaplombování ply-

nom ru,
-informace k otázkám, souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu,
-tiskopisy a informa#ní brožury.
Služeb Mobilní kancelá!e mohou vyu-

žít i ob#ané p!ilehlých obcí a #ástí Prahy. 
Bližší informace tel. 267 175 174.

Poplatky ze psů

Dne 31. b!ezna 2009 byla splatnost po-
platku ze ps" za rok 2009. Do dnešního dne 
tento poplatek nezaplatilo asi 250 ob#an". 
Žádáme je proto, aby zjednali okamžitou 
nápravu. Platit je možné v hotovosti v bu-
dov  Ú!adu M% Praha-Kunratice, K Libu-
ši 7 u paní Krej#ové v 1. pat!e.

Označení domů a budov

Ú!ad m stské #ásti Praha-Kunratice zno-
vu upozor$uje vlastníky budov a rodin-
ných dom" na povinnost danou zákonem 
#. 131/2000 Sb. o Hlavním m st  Praze, 
zejména na § 14, která stanovuje, že bu-
dovy musí být ozna#eny #ísly popisnými 
(#ervená), budovy ur#ené k rekreaci #ísly 
eviden#ními (žlutá) a k usnadn ní orientace 
se budovy v jednotlivých ulicích a na jiných 
ve!ejných prostranstvích ozna#ují ješt  #ís-
lem orienta#ním (modrá). O #íslování budov 
rozhoduje Hlavní m sto Praha, které vede 
evidenci a agendy spojené s p!id lováním 
popisných, eviden#ních a orienta#ních #í-
sel. V § 14, odst. 6 je stanoveno, že vlastník 
budovy je povinen na sv"j náklad ozna#it 

budovu #íslem ur#eným Hlavním m stem 
Prahou a udržovat je v !ádném stavu.

V § 29, odst. 8 je stanoveno, že právnic-
ké nebo fyzické osob", která poruší povin-
nost stanovenou v §14 odst. 6, m%že M# 
uložit pokutu do výše 10 000 K . Nebyla-li 
povinnost stanovená v §14 odst. 6 spln"na 
ani dodate n" ve lh%t" stanovené, m%že 
M# uložit pokutu opakovan". 

Ú!ad M stské #ásti Praha-Kunratice proto 
vyzývá ty vlastníky budov, kte!í nemají své 
budovy !ádn  ozna#eny #ísly popisnými 
(#ervená), p!íp. eviden#ními (žlutá) a ori-
enta#ními (modrá), aby splnili svoji zákon-
nou povinnost co nejd!íve. P!etrvávající 
nedostatky v ozna#ení budov vážn  ohro-
žují #innost složek Jednotného bezpe#nost-
ního a záchranného systému a následn  tím 
i zdraví ob#an". Znesnad$ují pracovník"m 
pošty doru#ování písemností a zam stnan-
c"m M% Praha-Kunratice nap!. volebních 
lístk" nebo Kunratického zpravodaje. Rov-
n ž tak upozor$ujeme na nezbytnost umís-
t ní p!im !ené poštovní schránky.

 Jitka Vo#íšková, tajemnice 

Veřejná výzva
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Společenská rubrika

Vážená paní starostko, dovolte, aby-
chom Vám up#ímn  pod kovali za poskyt-
nutí Þ nan"ního daru na "innost naší orga-
nizace. Jsme si velice dob#e v domi tíživé 
situace ve zdrojích Þ nancí a o to více si 
ceníme této významné pomoci. 

D kujeme také panu ing. Miroslavu Jur-
sovi z kunratického Zeleného údolí za v c-
ný dar, televizi. Vážíme si jeho daru, který 
se stane sou"ástí vybavení naší klubovny.

 Jitka Novotná, p#edsedkyn  MO Svazu TP
  v $R, o.s. Praha 4-Kunratice, Hornomlýnská 

Pod kování za blahop#ání zasíla-
jí manželé Ji#ina a Vratislav Kafkovi, 

paní Marie Riegrová a Marie Žib#ido-
vá a pánové Zden k Jedli"ka, ing. Edu-
ard Pešta, Josef Prokop, Pavel Tramba 
a Jan Zounek.

Omluva
Šotek tiska#ský je takový neuchopitelný 

tvor, který ob"as navštíví i náš "asopis. Je 
zlomyslný a rád ubírá nebo p#idává písme-
na, slova i v ty. B hem své nezvané návšt -
vy v minulém "ísle sebral "ást básn  paní 
Marie Rivai. 

Omlouváme se paní Rivai i "tená#!m 
a zve#ej%ujeme text básn  Pod kování tak, 
jak jej opravdu napsala.  Redakce

PODĚKOVÁNÍ
Budeš-li p!íteli o sob 

n kdy pochybovat,
zeptej se osam lého stromu,
pro! poko"en poryvy v k#,

z#stává š$astný
ve své vznešenosti.

Naslouchej pozorn 
šelestu padajícího listí
a uslyšíš pod kování

za krásu
každého nov  pu!ícího kv tu.

Školství

Jak se vyhnout
nevítaným návštěvám

Pavel Kocábek z útvaru situa!ní preven-
ce M stské policie hlavního m sta Prahy 
radí jak nejlépe zabezpe!it sv#j domov. 
„Sta í pár trik! a zlod"j!m se násilný 
vstup do obydlí p"kn" zkomplikuje. Dobré 
je využít r!zná elektronická spínací za#í-
zení, která nepravideln" rozsv"cují v byt" 
nebo rodinném domku sv"tla, zapínají rá-
dio, televizi a tím navozují zdání, že objekt 
je obývaný. U rodinných domk! je nutné 
dbát, aby ke#e a stromy nezakrývaly vel-
kou  ást objektu. To umož$uje zlod"j!m 
pracovat skryt". Lidé by nem"li zapomínat 
ani na dobré osv"tlení p#ed objektem nebo 
zabezpe ení sklepních a koupelnových 
okének. Optimálním #ešením je ochránit 

rodinný d!m elektrickým zabezpe ova-
cím systémem s vyvedením poplachového 
signálu na pult centralizované ochrany 
bezpe nostní služby nebo v p#ípad" jed-
nodušší signalizace nap#íklad k souse-
d!m. Vyplatí se udržovat dobré vztahy se 
sousedy a vzájemn" si všímat podez#elých 
osob v blízkosti obydlí. Nechlubit se kam 
a na jak dlouho se na dovolenou odjíždí 
nebo co máme doma cenného. Nejdražší 
v"ci by m"ly být uloženy v sejfu v bance 
nebo doma v trezoru instalovaném do zdi 
nebo podlahy. Samoz#ejmostí by m"lo být 
zamykání vstupních dve#í u panelových 
nebo  inžovních dom!. Je-li byt v p#íze-
mí, nesmíme zapomenout zabezpe it okna, 
lodžii a vstupní dve#e. Možností je mnoho, 
od m#íží až po bezpe nostní folie, uza-
mykatelné kliky nebo bezpe nostní dve#e 

a  kování. Ve vyšších patrech je t#eba za-
bezpe it vstupní dve#e oplechováním nebo 
certiÞ kovaným uzavíracím systémem. Ne-
m"lo by se zapomínat ani na pojišt"ní do-
mova“.

První nám stek primátora Hl. m Prahy 
Mgr. Rudolf Blažek, který má na staros-
ti bezpe!nost, dodává. „Pokud p#ece jen 
zlod"j byt nebo d!m navštíví, je  nutné 
zachovat klid. Nevstupovat bezhlav" do 
objektu. Možná je tam ješt" zlod"j, který 
by mohl ve stresu použít i zbra$. Ihned 
vloupání ohlásit na policii. D!ležité je 
po zlod"jích nikdy neuklízet. Tím se po-
ni í stopy, které mohou být vodítkem pro 
policii a pojiš%ovnu. Do protokolu uve&te 
každou mali kost. M!že být d!ležitá pro 
vypátrání zlod"je a odcizených v"cí“.

 Tereza 'apková, M"stská policie

Zastupitelstvo–Úřad MČ

Inspekční kontrola v ZŠ
Ve dnech 3. až 8. 

!ervna provedla %es-
ká školní inspekce 
v ZŠ Kunratice kon-
trolu, ve které se za-
m "ila na:

l !innost ZŠ v ob-
lasti vzd lávání žák#,

l hodnocení podmínek, pr#b hu a vý-
sledk# vzd lávání podle Školního vzd lá-
vacího programu,

l hodnocení napln ní Školního vzd lá-
vacího programu, jeho soulad s platnými 
právními p"edpisy a rámcovým vzd láva-
cím programem.

Zú!astnila jsem se záv re!ného pro-
jednání, které dopadlo pro ZŠ Kunratice 
mimo"ádn  pozitivn . Dobré hodnocení 
školy je v souladu s rostoucím zájmem ro-
di!# i z pražských m stských !ástí, jejichž 
školám žáci chybí. Proto jsme pro školní 
rok 2009/2010 zp"ísnili hodnotící kriteria 
pro p"ijetí d tí do ZŠ Kunratice. Z okol-
ních mimopražských obcí jsme p"ijali 

n kolik d tí na dopln ní prvních a pátých 
t"íd pouze za podmínky, že se jejich radnice 
smluvn  zavázaly hradit M% Kunratice ne-
investi!ní p"ísp vek na žáka po celou dobu 
jeho docházky do naší školy. V tomto roce 
neinvesti!ní p"ísp vek na žáka (tj. !ástka, 
kterou radnice ze svého rozpo!tu platí škole 
za jednoho žáka) !iní 9 500 K!. V této !ást-
ce jsou obsaženy položky za topení, vodné-
sto!né, elektrickou energii, odvoz odpadu, 
nákup školních pom#cek atd. Pro letošní rok 
jsme na !ervnovém zasedání Zastupitelstva 
M% Praha-Kunratice navýšili rozpo!et ško-
ly o dalších 530 tis. K!, které škola použije 
p"edevším na dopln ní školních pom#cek 
a vybavení jedné nové t"ídy.

Z výsledku inspekce vyplývá, že jsme 
p"i konkurzním "ízení na místo "editele 
ZŠ Kunratice m li š$astnou ruku. Pracov-
ní tým, který ve škole pan "editel vytvo"il 
dává záruku kvalitního vzd lání. Kone!-
n  se obrátil trend, kdy se kunratické d ti 
hlásily do prvních t"íd ve školách v okol-
ních m stských !ástech, pop". do nich od-
cházely po druhé t"íd . Takže je na míst  
panu "editeli a celému pracovnímu týmu 

pod kovat a pop"át jim po"ádnou rege-
neraci sil v bohužel pro n  již kon!ících 
prázdninách.

Celkové hodnocení školy
(ze závěrů inspekční zprávy)

Škola vykonává !innost v souladu s roz-
hodnutím o za"azení do rejst"íku škol 
a školských za"ízení. Ú!eln  využívá 
poskytnuté zdroje a prost"edky, v!etn  
t ch, které získává z dopl&kové !innosti. 
Škola je za"azena v síti programu Škola 
podporující zdraví, podporuje jejich zdra-
vý vývoj a dbá na bezpe!nost žák#. Všem 
žák#m umož&uje rovný p"ístup ke vzd -
lávání. 'editel školy svými osobnostními 
a manažerskými kvalitami ú!inn  aktivi-
zuje pedagogický sbor. Iniciativu vyvíjí 
také v oblasti partnerství, které je p"íkla-
dem dobré praxe. Ve spolupráci s part-
nery systematicky vylepšuje vybavení 
t"íd, kabinet# a dalších školních prostor. 
Usiluje o kvalitní personální zabezpe!ení 
vzd lávání. Realizovaný Školní vzd lá-
vací program KUK je v souladu se zá-
sadami a cíli platného školského zákona 
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a rámcového vzd lávacího programu pro 
základní vzd lávání. Nadstandardn  zo-
hled&uje pot"eby a možnosti žák# a napo-
máhá vytvá"et p"íznivé sociální. emociální 
i pracovní klima. Moderní metody a for-
my práce (kooperativní výuka, projekto-
vé vyu!ování, problémový výklad, d#raz 
na sebehodnocení žák# apod.) ve v tšin  
t"íd poskytují prostor pro rozvoj osobnosti 
žák# a jejich úsp šné uplatn ní.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Školní rok v ZŠ Kunratice
Další školní rok je 

u konce. Pro naší ško-
lu to byl rok plný d ní. 
Školní rok 2008/9 jsme 
za!ali díky Þ nan!ní 
podpo"e M% Praha 
Kunratice s novými 
"adami u!ebnic nakla-
datelství Fraus. Ty mají vazbu na náš Školní 
vzd lávací program pro základní vzd lávání 
„KUK. To, že je ve škole dob"e nakro!eno, 
potvrzuje fakt zvyšujícího se po!tu žák# ve 
škole. Pro uplynulý školní rok se jednalo 
o 46 žák# v ZŠ, 61 žák# ve školní družin  
a 81 strávník# ve školní jídeln . K nár#stu 
po!tu žák# nedochází jen díky velkému zá-
jmu o první t"ídy, ale i v ostatních ro!nících. 
Jsme rádi, že nap"íklad žáci, odcházející 
na víceletá gymnázia z pátých t"íd, jsou ve 
v tším po!tu nahrazeni zájemci z okolních 
škol. V minulém školním roce jsme otev"eli 
t"i první t"ídy a stejný po!et zahajuje i nový 
školní rok 2009/10. Naprostá v tšina nov  
p"ijatých d tí je z Kunratic. Mimokunratic-
kými d tmi dopl&ujeme pouze po!ty žák# 
ve t"ídách. V obou posledních zápisech do 
prvních t"íd jsme odmítli kolem 20 budou-
cích prv&á!k#. Zájem o školu je i výborným 
vysv d!ení pro všechny u!itele, vedení ško-
ly a všechny, kte"í se o d ti starají ve volném 
!ase, !i školní jídeln . pro informaci. V Pra-
ze ze školního roku 2007/2008 na školní rok 
2008/2009 došlo k poklesu o cca 2250 žák#. 
Jen v Praze 4 je pokles o cca 500 žák#. Dnes 
pat"íme k jedné z mála pražských škol, kde 
po!et žák# roste. 

ZŠ Kunratice byla ve školním roce 
2008/2009 za"azena do sít  programu Stát-
ního zdravotního ústavu Škola podporující 
zdraví. Do sít  je v %R za"azeno p"ibližn  
110 základních a st"edních a 120 mate"ských 
škol. Pro za"azení je nutné splnit "adu pod-
mínek a sou!asn  napl&ovat kurikulum ŠPZ. 
O školu projevili zájem i fakulty vzd lávají-
cí budoucí u!itele. V zimním semestru u nás 
probíhal výb rový seminá" pro studenty Pe-
dagogické fakulty zam "ený na sebehodno-
cení a hodnocení žák#. Studenti hospitovali 
a se !ty"mi u!itelkami z I. stupn  rozebírali 
vyu!ovací hodiny, v pr#b hu školního roku 
se na krátkodobých a dlouhodobých praxích 
vyst"ídalo n kolik desítek student#. Spo-
lupracujeme i s dalšími vysokými školami 
p"ipravujícími budoucí u!itele, zejména 
s DAMU a P"írodov deckou fakultou UK 

v Praze. Jsme navrženi na za"azení mezi Fa-
kultní školy pedagogické fakulty. 

Tak, jak rosteme v po!tu žák# musíme p"i-
jímat promyšlen  i nové u!itele. Zavád ní 
a realizace školního vzd lávacího programu 
jsou napln ny školní prací i "adou projekt#. 
Celý školní rok nás provázely projekty Kun-
ratický !tená" a Kunratický jazyká" podpo-
"ené z prost"edk# rozvojového programu 
MŠMT. %tená"ská dovednost a jazyková 
gramotnost je jist  základem pro kvalitní 
u!ení. V rámci t chto projekt# neprobíha-
lo u!ení jen ve škole.Oborové a projektové 
dny nás zavedly na mnoho zajímavých míst 
i mimo ni. Žáci prokazovali své znalosti 
a dovednosti i na r#zných p"edm tových 
sout žích a projektech. Z jejich literárních 
prací jsme vydali první Almanach. V záv ru 
školního roku obhájili n kte"í devá$áci své 
oborové práce a získali školní titul Magistr 
z Kunratic (MrK). I žáci pátých t"íd zahájili 
tento školní rok tradici záv re!ných prací. 
Nejkvalitn jší práce pomohli "ad  žák# pá-
tých t"íd získat školní titul Bakalá" z Kun-
ratic.

 Z grantových prost"edk# MHMP byla 
podpo"ena realizace Minimálního preven-

tivního programu školy. Šes$áci odjeli v zá"í 
na adapta!ní kurz. Na tomto výjezdu m la 
s d tmi program i lektorka o.s. Vize, se kte-
rou se v pr#b hu roku setkávali žáci první-
ho i druhého stupn  školy p"i preventivních 
programech.

Vyu!ování na celé škole i v jednotlivých 
p"edm tech provázela "ada !inností. Dru-
hým rokem doprovázely školní práci na I. 
stupni Týdenní plány. Pá$áci a žáci t"íd na 
II. stupni si zaznamenávali výsledky své 
školní práce do nových Žákovských knížek 
a k plánování používali Žákovské diá"e. 
Rozvíjely se i programy ve volném !ase. 
Vedle více jak 40 kroužk# St"ediska volného 
!asu zahájil v zá"í svou !innost Školní klub. 
Do klubu p"ichází každý den odpoledne až 
50 d tí od pátých do devátých t"íd. Školní 
rok byl již tradi!n  zakon!en Posledním 
zvon ním žák# devátých t"íd. Na radnici 
M% Praha Kunratice rozlou!ením se škol-
ní docházkou a p"i spole!ném slavnostním 
ob d  se všemi zam stnanci školy.

Nový školní rok zahajujeme op t ve v t-
ším po!tu než minulý a p kn  modern . Ve 
t"ech t"ídách najdete díky podpo"e M% Pra-
ha Kunratice a projektu nakladatelství Fraus 

Studijní zájezd do Velké Británie (foto archiv ZŠ).
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interaktivní tabule a nové u!ební pom#cky. 
Zm na nastane ve vyu!ování. Nap"íklad 
výuku anglického jazyka budou zajiš$ovat 
také rodilí mluv!í. S jedním z nich se setkají  
d ti navšt vující školní družinu v Anglické 
družin . Nov  budeme plánovat u!ení a za-
znamenávat hodnocení školní práce. U!iteli 
rozpracované tematické plány se promít-
nou v týdenním plánování jak na I., tak na 
II. stupni školy. Prom nu doznají žákovské 
knížky. 

Také v nastávajícím školním roce 
2009/10 se m#žete p"ihlásit do kroužk# 
St"ediska volného !asu ZŠ Kunratice. 
Zájmové kroužky jsou snad ve všech obo-

rech a své programy zde naleznou i do-
sp lí. Cvi!ení Pilates, tane!ní pro dosp -
lé !i jazyková výuka.  P"ihlášku a rozpis 
kroužk# naleznete na webových stránkách 
školy www.zskunratice.cz. Více informa-
cí získáte u Renáty Linhové na telefonech 
261 097 240, 725 506 216, nebo prost"ed-
nictvím e-mailu renata.linhova@zskunra-
tice.cz. 

Poslední volné hodiny nájm# o n kterém 
z víkend# si m#žete zajistit i ve sportovní 
hale školy. Podrobné informace na webo-
vé stránce sportovní haly školy, u Ji"ího 
Szebinovského na telefonech 724543403, 
261097261 a na e-mailu jiri.szebinov-
sky@zskunratice.cz. 

Na záv r pat"í pod kování všem.Širšímu 
vedení školy, u!itelkám i u!itel#m, vycho-
vatelkám ve školní družin  i školním klu-
bu, vedoucím kroužk# St"ediska volného 
!asu, kucha"kám, provozním zam stnan-
c#m. Prost  všem, kte"í ve škole pracují, 
ale i t m, kte"í školu podporují zven!í. Naší 
kunratické radnici, všem sponzor#m a pod-
porovatel#m.  Ing. Vít Beran, #editel školy

Školní rok 99/00 06/07 07/08 08/09 09/10
Počet žáků 304 337 354 400 430 

I. stupeň 196 190 194 265 282 

II. stupeň 108 147 143 135 148 

Martin Šnobr II.A

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

6. června
Sraz veteránů II

Na letošní druhý sraz veterán# p"ijelo 
v sobotu 6. !ervna do Tvrze Kunratice 
50 automobil# a 8 motocykl#. Nejmlad-
ší z veterán# nesl datum narození 1983. 

V jedenáct dopoledne prob hla registra-
ce vozidel, která byla nejen vystavena, 
ale spole!n  s majiteli p"edvád la v jíz-
d  zru!nosti co spole!n  dovedou. P"e-
jezd !tverc#, zastavení ve st"edu branky, 
slepecká jízda, zastavení ve st"edu dvou 
!ar, couvání k ty!i. A který veterán se lí-

bil nejvíc? Každý návšt vník dostal p"i 
vstupu líste!ek na kterém doplnil evi-
den!ní !íslo vozidla. Vít zství si odnesl 
automobil Corvette, rok výroby 1970. Ke 
srazu neodmysliteln  pat"í doprovodný 
program. Po celý den jej doprovázela re-
produkovaná hudba a moderáto"i. Hlavní 

Vítěz divácké soutěže červený Corvette z roku 1970 (foto Pavel Janeček).
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cena tomboly nemohla být jiná než mo-
del auta veterána. V pom ru 1:18. Jednou 
z cen byla také velká st"íbrná medaile od 
poutníka Petra „Hrocha“ Bindera, kte-
rý sraz navštívil. Poutník Hroch vznikl 
díky nápadu obnovit zchátralý Horní 
hrad u Ostrova v Karlovarském kraji. 
Vybírá p"ísp vky od dobrovolných dárc# 
p"i podobných akcích, jako byl náš sraz 
veterán#. Postupem !asu se k podpo-
rovaným projekt#m p"idaly i další jako 
D tská odborná lé!ebna v Bukovanech 
nebo Hospic Ková"ská. Co takhle p"íšt  
n co i pro náš kunratický hrad ? Záv rem 
dostal každý ú!astník, majitel veterána, 
pam tní medaili. Druhý ro!ník skon!il. 
Organizátor Þ rma Avethorn vás zve na 
ro!ník p"íští, v po"adí t"etí

 Ing. Svatomír Mydlar ík 

11. června
Když v Praze bejvalo blaze

Zapln ný spole!enský sál Domu 
s chrán nými byty v Kunraticích p"ivítal 
ve !tvrtek 11. !ervna odpoledne od 16 
hodin Drahomíru Vlachovou a Jana Víz-
nera. Naši sta"í známí tentokrát p"ivezli 
hudebn  zábavný po"ad Když v Praze 
bejvalo blaze. Veselá procházka praž-
ským šantánem, kabaretem i operetkou. 
Místy, kde se dob"e jedlo a trdlovalo. 
Místy, kam chodily !upr holky fabri!ky 
nebo Jaroslav Hašek,  kde své premiéry 
zapíjel Bed"ich Smetana a další známé 
osobnosti. Místy, kam chodili na pivo J. 
K. Tyl, Božena N mcová a mnozí jiní 
obrozenci. Místy, kde propil výplatu 
za popravu %eských pán# kat Mydlá". 
V po"adu zazn l výb r nejznám jších 
písni!ek z šantán#, kabaret# a !eských 
operetek jako jsou %eské panenky, Pepi, 
Bajkajlaj, Páni muzikanti a mnoho dal-
ších. Mnohé zpívali spole!n  ú!inkující 
i p"ihlížející. Nechyb lo ani drobné ob-
!erstvení. Kávi!ka, !aj a k tomu šáte!ky. 
V hlavní roli obsluhujícího personálu 
vystoupila paní starostka. 

 Ing. Svatomír Mydlar ík

13. června
27. ročník 

Kunratického dne dětí 

T lovýchovná jednota Sokol Kunratice 
uspo"ádala letošní Kunratický den d tí 
v sobotu 13. !ervna v zámeckém parku. 
S obavou jsme o!ekávali jaké po!así 
v sobotu skute!n  bude a to hlavn  vzhle-
dem k páte!nímu dešti, kdy nechyb ly 
ani kroupy. Ale sobota se skute!n  vy-
da"ila. V dopoledních hodinách prob hla 
p"íprava všech disciplín, stanovišt  zápi-
su a prostoru pro doprovodný program. 
Téma letošního KDD bylo „VESMÍR“, 
novinkou 27. ro!níku nultá kategorie d tí 
do t"í let.

D ti od 4 do 15 let byly rozd leny do 
!ty" kategorií. Sout žily v b hu, skoku, 
hodu, ale i šikovnosti a obratnosti. Všech-
ny disciplíny byly podbarveny vesmírnou 
tématikou. Sout ží se celkem zú!astnilo 
263 d tí. 131 d v!at a 132 chlapc#. A jen 
pro zajímavost. V nulté kategorii jsme 
m li 50 d ti!ek do t"í let. 

Odpoledne jsme zahájili spole!ným 
nástupem. Jindra Jirátová všechny p"iví-
tala a sd lila pot"ebné informace. A pak 
se d ti rozb hly k disciplínám. Získáva-
ly body, karti!ky se plnily. Po ukon!ení 
všech sedmi disciplín se sout žící op t 
vraceli k zápisu. Po odevzdání karti!ky 
obdrželi diplom a balí!ek s ob!erstvením 
a hra!kou. Pro d ti byl p"ipraven pestrý 
doprovodný program. Celým odpoled-
nem nás provázela hudba skupiny pana 
Maštalí"e. D ti se vy"ádily na trampolín  
a velké nafukovací skluzavce, u stánku 
%eského rozhlasu Leonardo si mohly 
zasout žit o zajímavé ceny a zhlédnout 
Þ lmy o gorilách v pražské ZOO a zá-
chranné stanici v Limbe v Africe. V pro-
gramu byla i prázdninová agentura s na-
bídkou letních aktivit pro d ti, výstavka 
a prodej p"írodních kamen# a ozdob pro 
ženy a dívky. Avon p"ipravil lí!ení p"ímo 
v parku. Letos op t pokra!ovala spolu-
práce s Ob!anským sdružením Adrena-
lin bez bariér, jehož hlavní myšlenkou 
je zprost"edkovat a umožnit handicapo-
vaným sportovní aktivity a pomáhat jim 
p"i propojení s ostatní populací. Organi-
záto"i p"ipravili pro d ti takové sout že, 

p"i nichž si zdravé d ti mohly vyzkoušet, 
jak složit  se pohybuje handicapovaný 
kamarád. Pro všechny návšt vníky bylo 
zajišt no ob!erstvení a samoz"ejm  jako 
každý rok nemohli chyb t ani Kunrati!tí 
hasi!i. Celé odpoledne bylo slavnostn  
zakon!eno vyhlášením vít z# ve všech 
kategoriích, které uvádíme v tabulce. 
%ekaly na n  medaile, tradi!ní kolá!e 
a hodnotné ceny. Vyhlášením vít z# bylo 
ukon!eno sout žení, ale neskon!il úpln  
celý program. O opravdu vyda"ený záv r 
27.ro!níku KDD se zasloužili Kunrati!-
tí hasi!i. Nast"íkali kopec hasící p ny, 
do které se d ti nadšen  vrhaly. Tím 
pak skute!n  celé sportovní odpoledne 
skon!ilo. Na úsp chu a hezkém pr#b hu 
Kunratického dne d tí se podílely cvi!i-
telky a !lenky TJ Sokol Kunratice, další 
p"íznivci a p"átelé naší TJ. Díky p"isp ní 
sponzor# jsme vít ze mohli odm nit p k-
nými a hodnotnými cenami.

 Za TJ Sokol Kunratice
Jindra Jirátová a Jindra Troní ková

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo
I. dívky Karolínka Gladišová Maruška Hubková Anetka Alžová

I. chlapci Jonáš Zima Honzík Vondrák Jáchym Kolda

II. dívky Vendula Macháčková Klára Mynaříková Sára Ashby

II. chlapci Lukáš Hroník Vojta Vejlupek Norbert Hasse

III. dívky Tereza Kovářová Daniela Nguyen Anna Macháčková

III. chlapci Patrik Ashby Tomáš Hrdina Jakub Slanina

IV. dívky Elena Nožičková Michaela Wágnerová Nikola Bassettová

IV. chlapci David Jantol Jan Slanina Lukáš Lisa

Soutěžní kartička
(foto ing. Jaroslav Vrba).
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Oslavy 85 let SK Slovan 
Kunratice

Dne 28.!ervna 2009 si kunratický fotbal 
p"ipomn l 85. výro!í od svého založení. 
Výkonný výbor vedený p"edsedou Karlem 
Janešem, místop"edsedou Radkem Mali-
&ákem a ostatními !leny p"ivítal v úvodu 
oslav zástupce Ú"adu M stské !ásti Pra-
ha-Kunratice paní starostku Ivanu Kabe-
lovou doprovázenou místostarosty Lenkou 
Alin!ovou a Václavem Chalupou. Oslavy 
zahájili naši mladí fotbalisté pod vedením 
trenér# Ji"ího Babáka a Josefa Kornera. 
Odehráli p"átelské utkání, které poukázalo 
na nový rozvoj kunratického mládežnické-
ho fotbalu. Následovalo p"edání v cných 
dar# bývalým hrá!#m a funkcioná"#m 
Slovanu Kunratice pán#m J. Štekrovi, 
Roubí!kovi, Vrážkovi a Ku!erovi z rukou 
internacionál# %R L. Vízka, H. Siegla, Z. 
Peclinovského a J. Novotného. Pak za-
!al o!ekávaný zápas internacionál# %R, 
Kozlovny Ladislava Vízka, s kunratickým 
A-mužstvem. Utkání prob hlo v p"átel-
ském duchu s "adou p kných fotbalových 
moment# aplaudovaných po!etnými p"íz-

nivci kopané. Skon!ilo výsledkem 4:3 pro 
internacionály. Oslavy prob hly v p"íjemné 
a p"átelské atmosfé"e. Na své si p"išly i d ti, 
pro které byly uspo"ádány sportovní a zá-

bavné akce na novém h"išti !.2. V "íme, že 
v obdobném duchu budeme moci uspo"ádat 
i oslavy 90. výro!í Slovanu Kunratice.

 SK Slovan Kunratice, výkonný výbor

Významné osobnosti kunratické kopané (zleva) pánové Vrážek,
Roubíček, J. Štekr a Kučera při oslavách 85. výročí vzniku Slovanu

Kunratice (foto my).

Co by asi vyprávělo
kunratické hřiště

Lidé toho napovídají, ale zeptal se n -
kdo na zážitky p"ímo kunratického h"išt  
? Hodn  pamatuje, léta mu spíše sv d!í 
a tak by možná vypráv lo následující p"í-
b h.“Hrajete na mém h"bet  fotbal pra-
videln  již od roku 1924. Ze za!átku jen 
p"átelské zápasy, ale od roku 1926 již po-
"ádnou sout ž. IV. t"ídu. N kde jsem slyše-
lo, že se jí také "íká „pralesní liga“. Pokud 
jde o m  samotné, t šilo jsem se až do roku 
2000, kdy jste mn  kone!n  oblékli krásný 
zelený kabát, jedné pozoruhodnosti. Vedle 

Ladislav Vízek nastupuje
za internacionály (foto my).

ale m lo tehdy, kdy se po hubených letech 
dostal m#j Þ alový Slovan na vrchol. Proza-
tím vždy do I. A t"ídy. Poprvé na n kolik let 
od roku 1956, potom na jednu sezonu 1968 
a nyní již naši chlapci zdatn  kopají stej-
nou sout ž od roku 2005 ve st"edu tabul-
ky. Nesmím zapomínat ani na funkcioná"e. 
Co se jen po mém h"bet  nab hal takový 
Vladimír Dytrych, Václav Ku!era a mnozí 
další. %asto se zde fotografovalo. Mužstva 
dosp lých, dorostenc# nebo žák#. Nemohu 
zapomenout na fotograÞ i dorostenc# z ro-
ku 1941. Budoucí základ hrá!# mužstva 
zlaté éry druhé poloviny padesátých let. Je 
mezi nimi i mladi!ký Frydrych. Jeho jmé-
no nese jedna ulice na Betáni bohužel ne 
díky úsp ch#m v kopané, ale jako mladé 
ob ti Kv tnového povstání v roce 1945. 
Musím p"ipomenout i návšt vy slavných 
internacionál#. Kdo by z fanoušk# neznal 
vedle dnešního dne hrajících Ladislava 
Vízka a Horsta Siegla jiná slavná fotbalo-
vá jména, která zde hrála. Slavný branká" 
František Pláni!ka nebo úto!ník Antonín 
Pu!. Jeho rekord v po!tu nast"ílených bra-
nek v reprezentaci p"ekonal teprve nedávno 
Jan Koller. Samoz"ejm  si vzpomínám i na 
ú!inkování Þ alových barev A mužstva ve 
III., II. nebo I. B t"íd . Já bych klidn  okusi-
lo i Pražský p"ebor. Na mých zádech se ale 
nehrál jenom fotbal. Rádo vzpomínám na 
Kunratické dny d tí. Nebo na jednu zimu 
roku1956. Nalili na m  vodu a hráli hokej !. 
Tak hodn  dík# do minulosti a p"ání úsp -
ch# do budoucnosti. A$ vám, kopálisté, 
m#j h"bet ješt  dlouho slouží“.

 Ing. Svatomír Mydlar ík

drn# a ob!as vy!nívajících kamen# jsem 
m lo od horní brány ke spodní spád 90 cm. 
Takže každý tady hrál jednu p#li zápasu 
do kopce a druhou s kopce. Je pravda, že 
jste se v pr#b hu v k# ob!as snažili nejpr-
ve lopatami a krumpá!i a potom i n jakou 
tou technikou m#j sklon narovnat, ale do 
doby nového zeleného oble!ku z trávy se 
vám to moc nevedlo. Nebylo jsem nikdy 
jen tak oby!ejné h"išt . Za!ínalo a odešlo 
odtud n kolik prvoligových hrá!#. Jaro-
slav Vl!ek do Viktorie Plze&, Josef Uher 
do Bohemians, František Holzhauser do 
SK Nusle, Josef Peták do Sparty nebo Ji"í 
Ko"ínek do Slavie. Nejv tší radost jsem 
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Naděje kunratického fotbalu v zápalu hry
(foto ing. Jaroslav Vrba).

Slovan Kunratice v roce 1957. Stojící zleva : Jabůrek, Vrážek, Srb, Vodrážka, 
Pícha, Janeš, trenér Peták. Dolní řada zleva: O. Štekr, Roubíček, Kysilko, 

Trčka, Horký (foto z knihy 35 let Slovanu).
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

20.září
Pes a já

V ned li 20. zá"í prob hne od 13.00 do 
18.00 hod v kunratickém zámeckém par-
ku zábavní odpoledne s programem Pes 
a já. N kte"í z Vás si jist  vzpomenou 
na úsp šnou akci, kterou pod názvem Já 
a pes po"ádala m stská !ást v kv tnu 2002. 

Hlavním tématem byli naši domácí zví"e-
cí p"átelé, zejména psi. K tomuto nám tu 
se nyní vracíme a chceme tak zp"íjemnit 
konec léta zejména d tem. Vystoupí r#zné 
složky M stské policie Praha. P"edvedou 
ukázky výcviku ps#, zadržení pachatele, 
práce záchraná"ských ps#, speciálního 
výcviku jako je vyhledávání bomb, drog 
a ohnisek požár#. V provozu bude kyno-
logická poradna, p"ijde "editel pražské 
ZOO Petra Fejk možná i herec Ji"í Srstka. 
Hlavn  d tem zazpívá populární zp vák 
Standa Hložek, k poslechu zahraje hudeb-
ní skupina Lovci mamut# z Jarošova nad 
Nežárkou. Oslovili jsme i n které další 
mediáln  známé osobnosti. Vstup volný, 
ob!erstvení zajišt no. Doporu!ujeme vám 
proto sledovat od za!átku zá"í plakáty na 
ú"edních deskách, ve škole, školce a dal-
ších obvyklých místech. 

Vinobraní
Ve stejnou ned li mohou zájemci na-

vštívit v areálu Tvrz Kunratice již druhý 

ro!ník kunratického Vinobraní. Za!íná od 
11.00 hodin a návšt vník#m nabídne víno 
z %ech i Moravy, p"edevším oblíbený bur-
!ák. Všichni si pak mohou pochutnat na 
specialitkách z masa, klobáskách a na po-
chutinách staro!eské kuchyn . Pozvaný je 
i vynikající trdelník. Krom  jídla zde bu-
dou i stánky s rukod lnými výrobky, jako 
jsou šperky, d"ev né výrobky, batikova-
né od vy. Pro d ti je tradi!n  p"ipravená 
trampolína. Celé Vinobraní bude doprová-
zeno p"íjemnou muzikou a milou atmosfé-
rou. Podrobnosti na www.tvrzkunratice.cz 
a plakátech. 

P"íchozí mohou v pr#b hu odpoledne 
st"ídav  navšt vovat Vinobraní i pejsky, 
kam se z Vinobraní dostanou Gol!ovou 
ulicí. Ob  místa jsou od sebe vzdálena 
n kolik set metr#. Ti kte"í p"ijedou auto-
busem 114 nebo 165 vystoupí na zastávce 
Kunratická škola, která se nachází v blíz-
kosti kostela Svatého Jakuba Staršího 
v Kunraticích. Redakce

590 let od úmrtí krále
Václava IV.

16. srpna uplyne 590 let , kdy na No-
vém hrad  u Kunratic zem"ela dosud 
nejvýznamn jší osoba, která žila na kun-
ratickém katastru, !eský král Václav IV. 
Syn Karla IV. a Anny Svídnické spat"il 
sv tlo sv ta v komnat  císa"ského hra-
du v Norimberku 26. února 1361 kolem 
deváté ve!erní. Tehdejší Karl#v delší 
norimberský pobyt byl zp#soben svolá-
ním sn mu na den 20. února 1361. 'íš-
ský sn m se nemohl konat v Praze, která 
jako m sto %eského státu nebyla m stem 
"íšským. Protože Karel IV. po!ítal s del-
ším pobytem v Norimberku vzal s sebou 
i manželku a !ást dvora. Slavnostní k"est 
pak vykonal v ned li 11. dubna 1361 Ar-
nošt z Pardubic v norimberském chrámu 
Sv. Sebalda. Kunratické panství koupil 
Václav IV se všemi b"emeny od Olbra-
movic#. v roce 1407. Král m l mnoho 
d#vod#, aby si blízko Prahy postavil 
znamenité a pevné sídlo uprost"ed krás-
ných, rozlehlých les#. V té dob  za!alo 
být v Praze siln  neklidno. Jednalo se 
o po!átky událostí, které pozd ji vyvr-
cholily husitským hnutím. Nový hrad si 
Václav IV. postavil v dob , kdy se již na 
svém odlehlém hrad  To!ník necítil dost 
bezpe!n . Koup  kunratického panství 
m la tu výhodu, že bylo blízko Prahy, 
vzdušnou !arou asi 10 km. 

Král tedy mohl být kdykoliv po ruce, 
pokud to situace vyžadovala. P"itom 
mohl uspokojit i svou touhu po pobytu 
v p"írod  a lovu. Tehdy ležely Kunratice 
uprost"ed hlubokých les# a Praha kon!i-
la Vyšehradem. Ke stavb  Nového hradu 

bylo zvoleno stanovišt  ležící asi 1 km 
od staré vsi Kunratice na vyvýšeném os-
trohu, uzav"eném ze t"í stran smy!kou 
Kunratického potoka. Se stavbou bylo 
zapo!ato teprve v roce 1411. Stavba ale 

velmi rychle pokra!ovala nebo$ již v ro-
ce 1412 byl alespo& hotov hradní palác 
tak daleko, že zde král mohl nejen bydlet, 
ale i vydat první listinu. Král p"ikládal 
tomuto svému sídlu velký význam, po-

Historie

Václav IV. a královna Žofi e Bavorská. Obrázek z Bible Václava IV.
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Historie

Sport

Nábor mladých fotbalistů
SK Slovan Kunratice po"ádá nábor mla-

dých fotbalist# (chlapc# a d v!at). V pon-
d lí 7.zá"í 2009 od 16 hod d tí ro!ník# 
2001 a mladších a ve st"edu 9.zá"í 2009 
od 16:00 ro!ník# 1999-2000. Podrobn jší 
informace poskytne trenér Ji"í Babák, tel.: 
732 614 612.

Turnaje přípravek
Fotbalový klub SK Slovan Kunratice 

po"ádá ve svém areálu následující turnaje. 
V soboti 29. 8. 2009 od 8,30 Turnaj mlad-
ších p"ípravek a v ned li 30. 8. 2009 od 
8,30 Turnaj starších p"ípravek.

 SK Slovan Kunratice

dobn  jako Karel IV. Karlštejnu. Václav 
IV. zde vy"izoval státní záležitosti. Stav-
ba hradu a hospodá"ská !innost v dob  
Václava IV. umožnila zlepšení hospoda-
"ení v okolí. Byly zde vybudovány nové 
rybníky pod hradem, a v Pab nicích 
z"ídil král#v purkrabí Královský rybník. 
P"išel rok 1419. Král v té dob  již trvale 
pobýval na Novém hrad . 30. !erven-
ce vyhodili vzbou"ení kališníci z oken 
Novom stské radnice 13 konšel#. Hn v 
krále p"i zpráv  o smetení konšel# m l 
své následky. Asi týden poté si král po-
!al na"íkat na bolest v levé ruce, která 
neustávala. P"idružily se i jiné neduhy. 
Ve st"edu 16. srpna 1419 po poledni, 
po t žkém t"íhodinovém zápase se smr-
tí, král zem"el. Doposud se m lo za to, 
že šlo o srde!ní záchvat. Jak upozornil 
p"ední !eský neurolog profesor MUDr. 
Ivan Lesný p"inejmenším dv  okolnos-
ti mluví proti. P"edevším k defenestraci 
došlo 30. !ervence a král zem"el až 16. 
srpna. Tehdejší lé!ebné možnosti vy-
lu!ují p"ežívání s infarktem myokardu 
tém " t"i týdny. Staré letopisy lí!í Vác-
lavovu smrt takto. „Um"el jest v hodi-
nu nešporní, od šlanku náhlého pravým 
ho"em a velkým k"ikem a "vaním jeho 
lvovým na Novém hrad “. Velký k"ik 
nebo "vaní však obvykle nedoprováze-
jí infarkt myokardu, ale jsou úvodním 
symptomem epileptického záchvatu. 
Václav IV. zem"el ve v ku 58 aniž by 
zanechal po dvou manželkách potomka. 
Pochován byl tajn  a tém " bez ob"adu 
ve Zbraslavském klášte"e. Dnes leží po 
boku Karla IV. v hrobce !eský král# 
v katedrále Svatého Víta. Smrtí !eského 
krále Václava IV. skon!ila i krátká slá-
va Nového hradu. Ten hrál krátkou, ale 

d#ležitou roli v politických událostech 
!eského státu. Ing. Zden"k Zeman

Jak dál...
16. srpna jsme si p"ipomn li 590 let od 

úmrtí krále Václava IV na Novém hrad  
v Kunraticích. Syna Karla IV. a nevlastní 
bratra Zikmunda Lucemburského, dalšího 
významného evropského panovníka. Tou 
„liška ryšavá” byl a$ se nám to v %echách 
líbí nebo ne. Oba tito panovníci také své-
ho !asu pobývali na našem Novém hrad . 
Václav s p"estávkami sedm let, Zikmund 
jen krátkou dobu po Václavov  smrti. P"i-
pravoval tady neúsp šnou bitvu pod Vyše-
hradem. Na hrad  ale zanechal posádku, 
která d lala rozbou"ené Praze potíže. Hu-
sitští Pražané pod vedením Jakuba Kudr-
ny od %erného Vorla hrad po!átkem roku 
1421 dobili a pražská chudina jej poté vy-
plenila, vypálila a pobo"ila. Tyto události 
nám zanechaly dv  d#ležité památky. Z"í-
ceniny Václavova hradu a obléhací tábor 
jeho dobyvatel#. 

Hrad stojí na skále tvo"enou serpenti-
novou b"idlicí, která v minulosti náram-
n  dob"e sloužila jako brouskový kámen 
zlatník#m a brusi!#m drahokam# po celé 
Evrop . Lom na kámen ukousl i kus ská-
ly pod hradem. T žbu m#žeme p"ipsat 
jako další pam tihodnost místa. Kámen 
z hradu také posloužil v roce 1736 hrab ti 
z Gol!# k vybudování na jeho z"íceninách 
kaple Sv. Jana Nepomuckého. Sv tcem se 
Jan Nepomucký stal proti své v#li p"i!in -
ním Václava IV. což bylo pravd podobn  
i d#vodem stavby. 

To co se na tomto míst  postaví, dlouho 
nevydrží a tak již za pouhých padesát let 
byla kapli!ka zrušena. B h !asu nás zavádí 

do druhé poloviny 19. století. Tehdy ješt  
trosky !n ly dost vysoko a staly se oblíbe-
ným místem pro vycházky Pražan#. Ná-
všt vníci ale plašili zv " a nechávali oko-
lo nepo"ádek. Tehdejšího majitele panství 
nenapadlo nic lepšího než roku 1881 zbo"it 
zbytky nadzemní konstrukce. Ve dvacátém 
století se již za!alo postupovat civilizova-
n ji. V letech 1928-1929 byl proveden prv-
ní odborný archeologický výzkum hradu 
a v roce 1953 obléhacího tábora. Bohužel 
oba výzkumy nebyly dokon!eny a nálezy 
se bu( ztratily nebo nebyly pat"i!n  zpra-
covány. Tímto stru!ným vý!tem postupné-
ho mizení našich kunratických památek se 
dostáváme až do dnešních dn#. Zkáza ne-
nápadn  pokra!uje a nastal !as s tím n co 
ud lat. Nepopisovat minulost památek, 
ale pracovat na jejich budoucnosti. Velice 
jsme uvítali p kný po"ad rozhlasové sta-
nice %eský rozhlas Leonardo „Hrady ml!í 
o pomoc“ paní redaktorky Adriany Krobo-
vé. Na problém hradu i obléhacího tábora 
se snažila podívat ze všech možných úhl#. 
Z hlediska památká"#, ochrany životního 
prost"edí, archeolog#, vojenské historie 
nebo naší m stské !ásti. Po"ad nem l jen 
informa!ní charakter, ale byl i podn tem 
k další !innosti. 

Poj(me si spole!n  zalistovat v knize 
jednoho z nejv tších odborník# a velkého 
znalce našich obou pam tihodností, hradu 
i tábora, pana profesora Tomáše Durdíka. 
Ilustrovaná Encyklopedie !eských hrad# 
z roku 2009 nám na stran  390 p"ináší 
obrázek z roku 1929 z tehdy zapo!atého 
a bohužel p"erušeného archeologického 
výzkumu. Pro za!átek snahy o zachování 
kunratických památek si m#žeme stanovit 
díl!í cíl. Upravit hrad do stavu, který je 
znázorn n na fotograÞ i v knize profesora 
Durdíka. Paní redaktorce Krobové p"eje-
me pevné nervy v jejím dalším úsilí a také 
to, aby p"íští po"ad o pomoc nevolal, ale 
za ní d koval. Obracíme se sou!asn  i na 
!tená"e Kunratického zpravodaje s pros-
bou o nápady i rady. 

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Stav hradu po archeologickém výzkumu v letech 1928-1929. K takovému dílčí-
mu cíli obnovy by se mohlo pro začátek směřovat.
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Inzerce

Nestátní zdravotnické zařízení
T H E R A P  T I L I A

K Zeleným domkům 26 a, Praha 4-Kunratice
(Dům s chráněnými byty)

vám nabízí ordinace:
– lékaře v oboru vnitřního lékařství se zaměřením na pohybový aparát;

– lékaře v oboru fyzioterapie;
– léčebné rehabilitace (masáže, fyzikální terapie, rašelina).

Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami
Je možné se objednat i bez doporučení jiného lékaře.

Od října 2008 poskytuje oddělení léčbu terapeutickým laserem
jako moderní fyzikální metodu.

Oddělení je vedeno specialistou, který je členem Vědecké rady Mezinárodní
akademie pro lasery v medicíně a v chirurgii (I.A.L.M.S.) se sídlem ve Florencii.

Je možné se objednat osobně,
telefonicky (244 403 351)

nebo e-mailem (leos.navratil@volny.cz).

+420/ 602 322 120
www.azta.cz

Rodinné domy Na Lhotech, Praha 4, k dlouhodobému pronájmu, vysoký komfort bydlení

Pronájem, prodej, právní servis, realizace interiér ...

Na H ebenkách, Praha 5, exkluzivní apartmány k dlouhodobému pronájmu

P ímo v objektu Þ tness, 
sauna, krytý bazén,

squash, zahrada,
d!tský koutek.

Vše trvale st eženo.

Prostorná garáž, 
bezpe"nostní dve e, trezor, 

kamerový systém, 
vestav!né sk ín!,

hydromasážní vana, 
vybavení italským 

nábytkem.
TRAM, BUS, METRO.

Prodej luxusního bytu PRAHA 3, Jarov, OV, 3+1, garáž, alarm, p edokenní rolety

Komplex funkcionalistických vil v p ímém kontaktu Kunratického lesa, veškerá ob"anská vybavenost, d!tské h išt!, školky, školy.
Metro a OC Chodov 7 min. p!šky. Nadstandartní vybavení alarm, kuchyn! Maxx, spot ebi"e Miele atd....

Baby Partner-SM Group s.r.o.
velkoobchod s kojeneckým zbožím

HLEDÁ
brigádnice na výpomoc do svého skladu.

Adresa : K Šeberáku
180/1Praha-4, Kunratice.

Tel.: 608 774 462
e-mail: eva.szipkova@

babypartner.cz

Přímý zájemce
koupí v Kunraticích
pozemek nebo dům.

Rychlé a solidní jednání,
ev. provize za zprostředkování.

e-mail: engil@seznam.cz
mobil: 602 325 428

Advokátka

JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné, rozvody,
smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609
www.advocate-brown.eu

Taneční škola
M. a D. Nováčkových

pořádají zápis na sezónu
podzim-jaro 2009/2010

do
TANEČNÍCH KURZŮ

PRO MLÁDEŽ a DOSPĚLÉ
Středa 18.30 hod

Mládež-od 30.9.

Středa 20.30 hod.

Dospělí základní-od 30.9.

Neděle 18.30 hod.

Dospělí mírně pokr.-od 4.10.

Neděle 20.30 hod.

Dospělí pokročilí-od 4.10.
Individuální hodiny

Přijďte k nám, u nás zaparkujete,
u nás není modrá zóna

D. Nováček tel: 603 232 116
tel/fax: 323665510

dance.novacek@volny.cz
www.kcjesenice.cz

M. Nováčková tel: 603525034
V. Dvořáková-knihovna

OU Jesenice tel: 241021747

Kulturní centrum
JESENICE
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N O V Ě  O T E V Ř E N O

Body, trička, ponožky, teplákové kalhoty

plyšové hračky

nosítka, lehátka, nočníky

multifunkční tašky na kočárky
pláštěnky, gumáky, bryndáky

 kojenecké oblečení, dupačky, soupravy
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Kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou 
technikou, likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví, 

zakládání trávníků a pokládka travních koberců,
sekání a provzdušňování travnatých ploch, stříhání živých 
plotů, úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků, sběr 

a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů, automatické závlahové 
systémy, návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad.

Eduard Pacák
mobil: 605 789 346

Zahradnické práce – údržba zeleně

Jan Rakovec
Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, bytová jádra, 

rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce.
Tel: 608 709 716 přes den 267 913 922 19:0021:00

www.rakovec.cz

SBĚRATEL VÁM IHNED NA MÍSTĚ ZAPLATÍ ZA HODINKY:
SCHAFFHAUSEN, IWC, LONGINES, ZENITH, GUB, GLASHUTTE, HEUER

(Monaco, Verona, Jarama, Calculator, Carrera,Silverstone)
LEMANIA, ETERNA, ZENITH, BREITLING, EBERHARD, HANHART, LANGE SOHNE, 
MOVADO, PRIM ORLÍK, SPORT, SPARTAK, DIPLOMAT, ANGELUS, PATEK PHILIPE.

TEL: 602 303 309

Instalatérské
a topenářské práce

Pavel Ptáček

tel.: 241 764 591 mobil: 728 783 265

KOSMETIKA

PEDIKÚRA

DEPILACE

MASÁŽE
sportovní a rekondi ní, aromaterapeutucká,

indická masáž hlavy, medová masáž
zábaly proti celulitid!

!!!NOV   PRODEJ  KOSMETIKY!!!

K Zeleným domk m 1435/26a

Praha 4 - Kunratice

OBJEDNÁVKY

Tereza Vojtová

605 457 412

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25 000 Kč

Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky, bazény, izolace 
spodní části staveb, sanační omítky, zateplovací systémy, fasádní nátěry.

Baugips, spol. s r.o.
K Zeleným domkům 520/1, Praha 4-Kunratice

tel: 244 912 214, 244 911 036 mobil: 603 852 432
Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy

betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.
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NEJVÝHODN JŠÍ NABÍDKA PRÁV  TE!!

www.fordamb.cz

Nová Fiesta  od 234.990,- K Fusion           od 239.990,- K Focus            od 299.990,- K 

Navštivte nás a sestavte si sv"j vlastní balí#ek p$íslušenství v hodnot% 10.000,- K# zdarma

P íslušenství v hodnot! 10.000,- K" zdarma k vybraným voz#m p edaným do 31. 8. 2009.

provozovna PLZE$SKÁ

Plze%ská 130

150 00 Praha 5

tel.: 257 288 111

provozovna STRAKONICKÁ

Strakonická 25

150 00 Praha 5

tel.: 257 321 221

Ilustra"ní foto Ilustra"ní foto Ilustra"ní foto

10.000,- K#

VY SE PTÁTE A MY VÁM RÁDI ODPOVÍDÁME
NA VŠE KOLEM BAREV, LAKŮ, LAZUR, STĚREK, OMÍTEK

A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ.
Odpovídá Ing. Petr Levora,
AAA BARVY PRAHA s.r.o.,

Vídeňská 1277, Praha 4-Kunratice
tel.: 244 401 664, 775 556 577

www.aaabarvypraha.cz

Chtěli bychom natřít okna nátěrem, který zachová vzhled dřeva.
Zároveň bychom chtěli použít stejný vybraný odstín i na dveře garáže.

Pokud chcete zachovat dřevu charakteristickou kresbu a barevně ji zvýraznit použijte lazuru Lusonol Extra S1024.
Je určena k tenkovrstvým lazurovacím nátěrům dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových materiálů pro exteriérové

a interiérové využití. Obsahuje účinné fungicidní látky, které poskytují výbornou ochranu dřeva proti plísním,
dřevokazným a dřevozbarvujicím houbám. Poskytuje kvalitní ochranu před UV zářením a povětrností.

V exteriéru je třeba použít fungicidní napouštědlo např. S 1031 FUNGISTOP.

Máme starší rodinný domek a chtěli bychom jej zateplit. Poradíte nám také s dotací na zateplení?
Zateplovací systémy českého výrobce Ekolak EKO-STZ jsou kvalitní, certifi kované, registrované v programu „Zelená úsporám“

a cenově výhodné. Zlepšují tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie
na vytápění budov a zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitřní straně konstrukce,

čímž snižují riziko vzniku plísní. Kvalitní a nápadité architektonické řešení povrchu zateplovacího systému zvyšuje
také estetické působení objektu. Snížení spotřeby energie na vytápění přináší úsporu až 40%.

Více informací Vám poskytneme na našich prodejnách včetně poradenství jak na dotace při zateplení.
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Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. července 2009.
Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor),

Ing. arch. Ivana Kabelová, Ing. Lenka Alinčová, Jaroslava Aschenbrenerová, Jitka Voříšková.
Jazyková redaktorka: Mgr. Iva Janečková. Grafi cká úprava: Jan Jílek.

Články a foto se zkratkou (my) Ing. Mydlarčík. Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Cena inzerce: velikost 186 x 130 nebo 91,5 x 262,5 mm 2000 Kč, 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,

každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. K cenám připočtěte 19% DPH.
Telefon/fax: 244 913 900, e-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz .

Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992. Ročník XVIII. Náklad 3800 výtisků. Toto číslo vyšlo v srpnu 2009. Zdarma.

Výsledky voleb do EP v MČ Praha-Kunratice ve dnech 5. a 6. června 2009

Název strany Radnice
VO 1005 %

Sokolovna
VO 1006 %

Zel. údolí
VO 1007 %

Flora
VO 1008 %

Kunratice
celkem %

Česká
republika %

ODS 47,99 49,30 55,85 45,81 49,7 31,45

KDU-ČSL 5,88 3,59 2,92 4,00 4,1 7,64

KSČM 6,89 7,78 2,92 5,40 5,7 14,18

ČSSD 11,65 11,97 6,53 12,36 10,6 22,38

Evropská dem. strana 4,51 5,18 10,13 4,52 6,1 2,88

Suverenita 3,25 4,19 1,35 2,43 2,8 4,26

Strana zelených 3,25 3,59 4,27 5,05 4,0 2,06

SNK-ED 3,63 0,99 4,27 2,96 2,9 1,66

Starostové a nezávislí 2,63 2,19 2,25 5,22 3,1 2,28

Věci veřejné 2,63 3,79 2,70 1,56 2,7 2,40

Str. svobodných občanů 1,50 0,79 4,27 3,48 2,5 1,26

Ostatní 6,19 6,64 2,54 7,21 5,8 7,55

Celkem % 100 100 100 100 100 100

Volební účast v % 41,96 43,79 47,74 42,15 43,91 28,22

Poznámky : VO=volební okrsek, modrá barva znázorňuje překročení hranice pěti procent i podle jednotlivých VO.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 9. a 10. října 2009
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sn movny Parlamentu !eské republiky na pátek 9."íjna a sobotu

10."íjna 2009. Rozhodnutí prezidenta bylo publikováno ve Sbírce zákon# $. 62 dne 9. 7. 2009
a tímto dnem byly tedy volby vyhlášeny. Od téhož data je tak možno podávat žádost o voli$ský pr#kaz.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech. Voli$em je státní ob$an !eské republiky, který alespo% druhý den voleb
dosáhl v ku nejmén  18 let. Každý voli$ hlasuje osobn , zastoupení není p"ípustné. Voli$ m#že ze závažných,

zejména zdravotních d#vod# požádat ÚM! Praha-Kunratice, K Libuši 7, a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém p"ípad  okrsková volební komise vyšle k voli$i své $leny

s p"enosnou volební schránkou.

Voličský průkaz
Voli$ m#že požádat o vydání voli$ského pr#kazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opat"eným ov "eným

podpisem voli$e, doru$eným nejpozd ji 7 dn# p"ede dnem voleb tomu ÚM! Praha-Kunratice nebo osobn 
do okamžiku uzav"ení seznamu voli$#. ÚM! p"edá voli$ský pr#kaz nejd"íve 15 dn# p"ede dnem voleb osobn  voli$i

nebo osob , která se prokáže plnou mocí s ov "eným podpisem voli$e žádajícího
o vydání voli$ského pr#kazu, anebo jej voli$i zašle.

Kde se bude v MČ Praha-Kunratice volit
ÚM! zve"ejní na ú"ední desce a ve sk"ínkách M! v zákonem p"edepsaných termínech seznamy ulic, $ísla volebních

okrsk# a adresy volebních místností. Seznamy ulic, $ísla volebních okrsk# a adresy volebních místností budou zve"ejn ny
t sn  p"ed volbami také v Kunratickém zpravodaji $íslo 5. Adresa volební místnosti a $íslo volebního

okrsku budou vytišt ny na obálkách s volebními lístky.

Volební reklama
Politické strany a uskupení, která se ú$astní voleb mohou inzerovat v Kunratickém zpravodaji $íslo 5 podle ceníku,

který je v tiráži $asopisu. Pro pot"eby voleb je možné vyjíme$n  objednat i celostránkovou
inzerci rozm r 186 x 262 mm, cena 4000 K$ plus DPH 19 %. Uzáv rka reklamy je 4. zá"í 2009.

Informace o volbách podává na tel. 244 102 218 paní Pla ková.
 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka


