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Věci černošické chtějí i nadále prosazovat společné zájmy všech občanů města. 

Jde nám společně o rozvoj života v Černošicích tak, aby odpovídal  
dlouhodobým tradicím našeho města a zároveň poskytoval všem  
občanům komfort moderně spravovaného a kvalitního místa pro život.

•  Dokončíme rekonstrukci komunikací, postavíme sportovní halu, rozšíříme kapacitu 
školy a školek, v nové radnici umístíme knihovnu a poštu. Na všechny tyto projekty 
jsme již představili konkrétní plán financování, který odpovídá možnostem města.

•  Připravíme budoucí rozvoj centrálních částí města, budeme hájit zájmy města  
při rekonstrukci železnice.  

•  Udržíme zdravý rozpočet a transparentní hospodaření. 

•  Přispějeme k dalšímu rozvoji kvalitního života naší komunity, včetně kultury, sportu 
a dalších aktivit.  

•  Garantujeme otevřenost, vstřícnost a slušnost vedení města a městského úřadu.

Volte věci černošické 

Čistě ve Vašem zájmu

PoDPoŘte PoKRAČoVÁNÍ RoZVoJe MĚStA 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 10.-11. ŘÍJNA 2014

Děkujeme všem, kteří svým podpisem na petiční arch 
umožnili nezávislému sdružení Věci černošické opět 
kandidovat a ucházet se o Vaši důvěru v říjnových 
komunálních volbách. 

Místní zastupitelstvo má 21 členů, čemuž odpovídá 
i optimální počet kandidátů na kandidátní listině.  
Na prvních 10 místech naší kandidátky jsou dosavadní 
zastupitelé za Věci černošické, kteří zásadní měrou přispěli 
k vývoji města za poslední čtyři roky.

Děkujeme předem za Váš hlas a Vaši důvěru. 
Společně dál. 

Chcete-li podpořit Věci černošické a dosavadní vedení  
města, prosím volte celou naši kandidátku.  
takto má Váš hlas největší sílu.  Děkujeme.
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Hlasovací lístek
pro volby do zastupitelstva města

ve dnech 10. a 11. října 2014

Věci černošické

Žádný kandidát za Věci černošické nevlastní ve městě pozemek, na kterém by usiloval 
o změnu územního plánu, ani nemá podíl ve firmě, která se uchází o městské zakázky. 
Všichni zvolení zastupitelé za Věci černošické opět podepíší závazný etický kodex. 
Budeme pracovat transparentně, čistě a ve Vašem zájmu.



věci černošické

HLAVNÍ INVESTIČNÍ PROJEKTY
•  Do dvou let dokončíme projekt rekonstrukce míst-

ních komunikací (3. část)
•  Rozšíříme kapacitu školy a její zázemí včetně vy-

budování sportovní haly a atletického oválu
•  Dokončíme rekonstrukci čistírny odpadních vod 

a zprovozníme další vodní zdroje
•  Provedeme rekonstrukci a přístavbu vily Tišnov-

ských na novou radnici
•  V souladu se strategickým plánem a společně s ve-

řejností budeme vyhledávat a připravovat další 
investiční záměry

ROZVOJ CENTRÁLNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA
•  Zpracujeme územní studie centra Černošic (oblast 

od trati kolem Slánky až k Sokolu) a centra Mok-
ropes (od pláže k náměstí), zahájíme jednání s 
majiteli dotčených pozemků o jejich dlouhodobém 
využití 

•  Do diskuze a plánování zapojíme veřejnost i odbor-
níky – urbanisty, architekty, inženýry 

•  Pokusíme se získat další pozemky pod základní 
školou (k již získaným 7 000 m2)

•  Nově upravíme, rozšíříme a zpřístupníme zahra-
du vily Tišnovských a okolí potoka Švarcava, aby 
v centru vznikl veřejně přístupný zelený prostor s 
hřištěm a v sousedství knihovny s možností občer-
stvení

FINANCOVÁNÍ A MAJETEK MĚSTA
•  Postavili jsme Černošice na nohy, zajistili dlouho-

době udržitelný způsob financování. 
•  Vybojovali jsme navýšení příspěvku na výkon stát-

ní správy, podpořili jsme posílení daňových příjmů 
menších měst, získali jsme za čtyři roky celkem cca 
160 milionů Kč dotací 

•  Město hospodaří s provozním přebytkem, rychle 
splácí úvěry z předchozích let, za 4 roky jsme zrea-
lizovali investice za cca 200 milionů korun a další 
jsou připravené.   

•  V nejbližších dvou letech dokončíme zbývající stra-
tegické priority (sportovní hala, komunikace, rad-
nice) a snížíme úvěrové zatížení města (aktuálně 
splácíme 16 mil. Kč ročně)

•  Po splacení větší části úvěrů bude možné uvažovat 
o snížení daně z nemovitosti

•  Budeme aktivně získávat další dotace z evropských 
i státních zdrojů. Budeme žádat dotace jen na to, 
co potřebujeme a co má smysl

•  Nevyužité nemovitosti (pozemky Na Pískách, poze-
mek pod budovou bývalé energetiky u mokropes-
kého nádraží, mokropeský statek aj.) zachováme 
jako rezervu nebo v případě prodeje důsledně vy-
užijeme na získání jiných nemovitostí pro zvýšení 
vybavenosti města

ŠKOLY A ŠKOLKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
•  Navýšíme kapacitu o pět nových učeben v pod-

kroví
•  Vybudujeme centrální vchod a šatny 
•  Rozšíříme a odhlučníme školní jídelnu
•  Provedeme zateplení fasády a výměnu oken
•  Postavíme venkovní toalety pro družinu a ná-

vštěvníky hřiště
•  Zasadíme se o vznik / vybavení odborných uče-

ben 
•  Vybudujeme vedle sportovní haly také atletický 

ovál s hřištěm a doskočištěm
•  Postavíme venkovní třídu / jeviště s přír. hlediš-

těm
•  Poskytneme podporu novému vedení k zajištění 

vysoké kvality vzdělání v podnětném prostředí, s 
využitím moderních postupů, spolupráce s rodiči 
a zapojením školy do místní komunity

MATEŘSKÉ ŠKOLKY
•  Zjednodušíme a zpřehledníme zápisy do městských 

školek

•  Připravíme stavbu nové školky v Husově ulici k pří-
padnému navýšení celkové kapacity

•  Výhledově zajistíme pro všechny děti 3 roky ve 
školce (dnes jen 2)

•  Provedeme zateplení a novou fasádu MŠ Karlická
•  Úpravou ulice a parkovacích míst zlepšíme bezpeč-

nost a vzhled v okolí MŠ Karlická 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
•  Zajistíme rekonstrukci vedlejší stavby pro potřeby 

ZUŠ

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI
•  Budeme podporovat modernizaci a zvýšení bezpeč-

nosti obou zastávek a celkovou rekonstrukci trati, 
která zajistí do budoucna dostatečnou kapacitu 
osobní dopravy (10 minutový interval)

•  V jednáních budeme důsledně hájit zájmy celého 
města při současné ochraně zákonných práv jed-
notlivců

•  Podpoříme prodloužení krajské silnice podél trati 
do mimoúrovňového křížení (podjezdu) pod kos-
telem, aby i po zvýšení počtu a frekvence vlaků 
zůstaly Černošice průjezdné a dostupné

INVESTICE A ROZVOJ MĚSTA

VOLEBNÍ  
PROGRAM

• Zásadním způsobem jsme zlepšili fungování, vzhled a atmosféru města
• Zavedli jsme bezprecedentní rozsah zveřejňování informací
• Zapojili jsme občany do projednávání důležitých témat
•  Stabilizovali jsme rozpočet města a hospodařili s ním efektivně a zodpovědně, ušetřili 

jsme miliony při veřejných soutěžích i na provozních výdajích 
• Snížili jsme vnitřní zadluženost města z hlediska zanedbané infrastruktury a vybavení
•  Získali jsme 100 milionů korun dotací na důležité městské projekty včetně sportovní 

haly, přístavby školy, čistírny odpadních vod, hlavních ulic. 
•  Zásadním způsobem jsme posunuli všechny hlavní strategické priority – rekonstrukci 

ulic, městského úřadu, čistírny odpadních vod, stavbu sportovní haly, navýšení kapacity 
a vybavenosti školy i školek

• Zrealizovali jsme investice v celkové výši 200 milionů korun, další jsou připraveny
•  Otevřeli jsme novou školku, kulturní sál, rekonstruovanou hasičárnu, klubovnu, velké 

dětské hřiště
• Zrekonstruovali jsme 30 ulic a poslední část je připravena na příští rok až dva
• Získali jsme pro město 7000 m2 pozemků pod školou a 4000 m2 na Vráži
• Výrazně jsme zlepšili vybavení hasičské jednotky, technických služeb i městské policie
• Zvládli jsme krizovou situaci při povodni v červnu 2013 
•  Podpořili jsme rozvoj místní komunity, místní spolky v oblasti sportu, dětí a mládeže, 

aktivity pro seniory, nové i staré kulturní a společenské akce

Detailní souhrn plnění našeho minulého volebního programu najdete  
na www.vecicernosicke.cz

Čeho jsme dosáhli 
                    za poslední čtyři roky?

Čistě ve Vašem zájmu



PODPORA SETKÁVÁNÍ  
A VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE
 •  Budeme aktivně podporovat místa, kde se lidé 

mohou poznávat, potkávat a trávit volný čas
•  Budeme pokračovat v setkáních s občany  

v jednotlivých částech města a ve veřejných pro-
jednáních zásadních problémů rozvoje města

•  Zřídíme bazar použitých věcí na webu a do IL do-
plníme řádkovou inzerci

•  Zavedeme vítání nových občanů (nejen občánků)
•  Budeme podporovat akce pro seniory v rámci 

místních spolků a sdružení i DPS

•  Podpoříme aktivity mládeže jako je např. klubov-
na v bývalé hasičárně, Šmik Fik Fest, dirt bike a 
skate park v Mokropsech, a další

•  K výročí vzniku města vydáme kvalitní knihu o naší 
historii, o důležitých objektech a osobnostech Čer-
nošic, s řadou historických i současných fotografií

NAŠE ROLE V REGIONU A ČR 
•  Budeme dál hrát aktivní roli  Regionu Dolní Berounka 
•  Udržíme Černošice na špici v transparentnosti, ote-

vřenosti, poskytování informací
•  Aktivně přispějeme ke zlepšování právního rámce 

měst a obcí, včetně zákona o veřejných zakázkách,  
o registru smluv a financování veřejné správy

POZITIVNÍ ATMOSFÉRA A STYL
•  Uděláme maximum pro pozitivní atmosféru ve měs-

tě, vzájemnou důvěru a otevřenost
•  Zachováme vše, co se u nás stalo běžnou věcí – ote-

vřenost, slušnost a vstřícnost, apolitický způsob 
řízení, profesionalita a odbornost, aktivní zapojení 
veřejnosti. 

•  Vedení města chápeme jako správu společných věcí, 
městský úřad jako službu veřejnosti.

MÍSTNÍ KOMUNITA A SPRÁVA MĚSTA

Hlavní priority v jednotlivých částech města (mimo celoměstské projekty a priority):

Černošice: rekonstrukce a přístavba vily Tiš-
novských – lepší veřejné služby, důraz na zájmy 
města při rekonstrukci trati a nádraží, dokončení 
rekonstrukce návsi a úprava cestičky od kostela k 
trati, rekonstrukce ulic, oprava lávky do Lipenců, 
zkvalitnění prostoru kolem řeky

Mokropsy: nadále silná podpora hasičů a jejich 
vybavenosti, ochrana zájmů města při rekon-

strukci železnice, využití pozemků pod školou 
pro sport a veřejnost, kvalitní plán pro budoucí 
podobu centra Mokropes, rekonstrukce ulice Na 
Drahách, Ukrajinské, Střední a dalších, ochra-
na fotbalového hřiště před vodním proudem, 
zvýšená ochrana před povodněmi, rozšíření 
lávky na železničním mostě, vybudování nového 
podchodu pro pěší pod železniční tratí u řadovek 
uprostřed Dr. Janského

Vráž: záměr stavby nové školky, rekonstrukce 
prašných a rozbitých ulic (mj. Čapkova, Hradec-
ká, Jiráskova, Mostecká, Majakovského a další), 
rozšíření dešťové kanalizace, podpora akcí v Cen-
tru Vráž, důraz na rekonstrukci krajské silnice, 
úpravy pro bezpečnější pohyb chodců

DŮRAZ NA VŠECHNY ČÁSTI MĚSTA

DOPRAVA A BEZPEČNOST 
•   Zachováme výraznou podporu místní dobrovolné 

hasičské jednotce 
•   Zajistíme 24hodinové pokrytí policejními hlídkami 
•   Zajistíme osvětlení dalších přechodů pro chodce
•  Doplníme a upravíme chodníky na frekventovaných 

místech
•   Rozšíříme veřejné osvětlení zatím tmavších lokalit
•  Dle potřeby navýšíme frekvenci autobusové linky 
•  Ve spolupráci se správou dráhy budeme dbát na 

vzhled a bezpečnost zastávek
•  Dotlačíme kraj k celkové rekonstrukci průjezdní 

krajské silnice II/115

BEROUNKA A POVODNĚ
•  Zlepšíme vzhled a vybavení břehu Berounky v okolí 

jezu, hřiště Radotínská a cyklostezky 
•  Zasadíme se o rekonstrukci lipenecké lávky nebo 

vybudování lávky nové
•  Podpoříme obnovení přívozu u kazínské skály 
•  Proběhne rekonstrukce černošického jezu včetně 

výstavby šlajsny pro vodáky
•  U mokropeské pláže provedeme dovybavení valu, 

rekonstrukci ulice Ke Hřišti, parkoviště

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY
•  Zrealizujeme rekonstrukci a přístavbu vily Tišnov- 

  ských na novou radnici jako prostor pro městský  
úřad, knihovnu, městskou policii a novou poštu

•  Budeme podporovat místní obchody a podnikatele, 
podpoříme vznik prodejny obuvi

•  Opět zprostředkujeme elektronické aukce na plyn a 
elektřinu pro místní občany i podnikatele

•  Ve spolupráci s finančním úřadem, zdravotní pojiš-
ťovnou a příp. dalšími organizacemi zajistíme pravi-
delné poskytování některých služeb (VZP, fin. úřad 
aj.) přímo ve městě 

KULTURA A VOLNÝ ČAS
•  Podpoříme vznik další společenských akcí (koncer-

ty, výstavy, městské slavnosti, sportovní soutěže)

•  Podpoříme zachování a stabilitu Club Kina
•  V grantovém programu budeme podporovat místní 

spolky i kvalitní kulturní události, včetně Jazz Fes-
tivalu, Masopustu, farmářských trhů a dalších

SPORT
•  Zvýšíme granty na podporu sportovních spolků a 

aktivit pro děti, mládež a sport
•  Podpoříme vznik dalších sportovních zařízení 
•  Postavíme sportovní halu a atletický ovál s venkov-

ním sportovním hřištěm 
•  Budeme podporovat organizace, spravující nemovi-

tý majetek – Sokol, SK / Zimní stadion, Junák…

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•  Snížíme prašnost rekonstrukcí dalších ulic 
•  Poskytneme zájemcům pomoc se získáním dotací na 

zateplení domů a modernizaci vytápění
•  Připravíme projekt na rekultivaci staré skládky
•  Budeme prosazovat dlouhodobý záměr výhledového 

přesunutí rychlíkové a nákladní železniční dopravy 
mimo město a celé údolí Berounky

•  Zajistíme náhradu vyvrácených stromů v aleji u řeky 
mezi Černošicemi a Radotínem

DOBRÝ VZHLED MĚSTA A POŘÁDEK 
•  S důrazem na detail dále zlepšíme vzhled města 
•  Budeme se věnovat i malým lokálním problémům
•  Dále navýšíme kapacitu Technických služeb
• Vybavíme město kvalitnějším mobiliářem

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ

věci černošické VOLEBNÍ  
PROGRAM

Čistě ve Vašem zájmu

Věci černošické měly v dosavadním zastupitelstvu  
12 zastupitelů z celkového počtu jednadvaceti, a v radě města 5 radních  

ze sedmi. Věci černošické tak mají naprosto zásadní podíl na všem,  
co se v posledních čtyřech letech podařilo dokončit nebo připravit k realizaci.  

Věci černošické se znovu ucházejí o důvěru voličů,  
aby měly možnost v rozdělané práci pokračovat. 



Mgr. Filip Kořínek
Absolvent ekonomie na Universitě Karlově, 
vč. stipendia na Université Paris I – Sorbon-
ne. Pracoval na Americkém velvyslanectví, 
pro Světovou banku aj. Od 1997 ředitelem 

vlastní konzultační společnosti pro zahraniční obchod 
a průzkum trhu ve Střední a Východní Evropě. Hovoří 
anglicky, francouzsky a německy. Od dětství žil ve Vše-
norech, krátce v Praze, v Černošicích 11 let. Ženatý, syn 
a dcera. Od roku 2006 zastupitel, od 2010 člen rady a 
starosta. Je znovu naším kandidátem na starostu.

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.
Vystudovala historii a němčinu na Filozo-
fické fakultě UK, částečně také v Německu 
a ve Švýcarsku. V roce 2001 získala dokto-
rát. V současné době působí jako zástupce 

vedoucího na Katedře německého jazyka Vysoké školy 
ekonomické v Praze. Od roku 2006 zastupitelka, od 2010 
radní. Vdaná, syn a dcera. V Černošicích žije od narození 
– její předkové patřili mezi první obyvatele Vráže.

Ing. Tomáš Hlaváček
Daňový poradce, absolvent Fakulty financí 
a účetnictví na Vysoké škole ekonomické 
v Praze a stipendijního studia na London 
School of Economics. Do roku 2013 byl 

partnerem mezinárodní advokátní kanceláře White & 
Case, předtím působil ve společnosti Arthur Andersen. 
V současné době vede vlastní poradenskou firmu. Mluví 
plynně anglicky. Ženatý, dvě dcery a syn. Od roku 2006 
zastupitel, od roku 2010 také člen rady.

Ing. Milena Paříková 
Absolventka VŠCHT v Praze. Dnes je ředi-
telkou marketingu ve Výzkumném ústavu 
maltovin Praha v Radotíně, jež spoluvlast-
ní. Vdaná, matka dvou dospělých synů. Je 

dlouholetou členkou Sokola Černošice a černošické-
ho tenisového klubu. V Černošicích žije 36 let, rodina 
manžela již od roku 1940. Od roku 2010 zastupitelka a 
členka městské rady.

Ing. Tomáš Kratochvíl
V roce 1993 absolvoval Elektrotechnickou 
fakultu ČVUT, obor biokybernetika. Poté 
následovaly kurzy marketingu a podnikové 
ekonomie. Zabývá se podnikovým řízením 

v oblasti výroby kosmetiky a maloobchodu. Je místo-
předsedou Stavebního bytového družstva Černošice. V 
Černošicích bydlí s manželkou 17 let, má dva syny. Od 
roku 2010 v zastupitelstvu.

Doc. PhDr. Karel Müller PhD.
Působí na Vysoké škole ekonomické, kde 
přednáší politickou sociologii. V Černoši-
cích žije od narození, je dlouholetým čle-
nem tenisového oddílu a místního Sokola. 

Má osmiletou dceru a čtyřletého syna. Od roku 2010 
člen zastupitelstva. 

Ing. Pavel Tichý
V roce 2001 promoval na Podnikohospodář-
ské fakultě VŠE. Od roku 1999 vede vlastní 
firmu v oblasti internetových aplikací a ob-
chodů, v současnosti rozvíjí též síť očních 

optik v České republice a na Slovensku. V Černošicích 
bydlí trvale s manželkou a dvěma syny od roku 2005, ale 
strávil zde velkou část života, ať už na chatě na Vráži nebo 
u prarodičů v Mokropsech (babička bývala ředitelkou 
školky v Topolské). Od roku 2010 člen zastupitelstva.

Petr Zmatlík
56 let, elektromechanik, pracuje na tech-
nologickém dispečinku. V Černošicích žije 
od narození, je ženatý, má dvě dospělé 
děti. Je členem výboru Sokola Černošice, 

působí v něm také jako vedoucí oddílu stolního tenisu. 
Od roku 2010 je členem zastupitelstva.

MUDr. Josef Kraus
Absolvoval 1. Lékařskou fakultu Univer-
sity Karlovy, obor všeobecné lékařství.  V 
současné době pracuje jako člen trauma-
tologického týmu I. Chirurgické kliniky 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Specializuje se 
na problematiku sportovních úrazů a chirurgii ruky. Je 
ženatý, má dvě dcery ve věku 9 a 5 let. V Černošicích 
žije od narození. Hovoří anglicky. Od r. 2010 člen za-
stupitelstva.

Mgr. Martin Stádník
Absolvent práv na UK v Praze (1993), pak 
stáž na Faculté Jean Moulin II ve francouz-
ském Lyonu. Od roku 1997 se jako vedoucí 
produkce či asistent režiséra podílel na 

vzniku mnoha filmových projektů, reklamních spotů, 
pořádání sportovních a kulturních akcí. V Černošicích 
žije od narození (jeho rodiče rovněž), má syna a dceru. 
Od roku 2010 člen zastupitelstva. 

Ing. Jan Fara Ph.D.
Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT, 
tamtéž získal doktorát. Následné studi-
um financí a kurzy řízení lidí. Dnes má 
na starost rozvoj obchodu v mezinárodní 

technologické společnosti. Je členem klubu Transpar-
ency International, partnerem Sdružení pro zahraniční 
investice AFI a České inovace ČIN. V Černošicích pra-
videlně pořádá podzimní plesy a podporuje dobročinné 
aktivity. Má čtyři děti a s manželkou Jaroslavou bydlí v 
Černošicích již 20 let.

Mgr. Michael Vlček
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy (angličtina a francouzština) včet-
ně ročního stipendia na ISIT v Paříži. Po 
civilní službě překladatel a tlumočník na 

volné noze. Od roku 2001 pracuje na Velvyslanectví 
Kanady, od roku 2005 v politickém, ekonomickém a 
kulturním oddělení a později i jako tiskový mluvčí. V 
Černošicích žije téměř 9 let. Ve volném čase vede kurzy 
jógy, v Černošicích 7. rokem (nyní i s manželkou). Že-
natý, dvě dcery.

Bc. Simona Nováčková
Absolventka pedagogiky na Univerzitě 
Karlově, pracovala v oblasti kultury a mé-
dií jako produkční, v době mateřské dovo-
lené se účastnila organizace aktivit zdej-

šího mateřského centra TAM TAM Mraveniště. V rámci 
celoživotního vzdělávání studuje arteterapii. V Černo-
šicích žije od roku 2005. Vdaná, matka dvou dcer.

David Hendrych, MBA
V roce 2001 ukončil studium na Czech Ma-
nagement Institute – ESMA Barcelona. Pra-
coval nejdříve v oboru telekomunikací, od 
roku 2002 do 2007 se věnoval daňovému 

poradenství. Je členem Komory daňových poradců ČR. 
Dnes působí jako finanční a provozní ředitel pro Českou 
republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Rakousko v 
nadnárodní společnosti. Od roku 2010 člen zastupitelstva. 

Iva Císařová
V roce 1991 absolvovala Vyšší odbornou 
školu Cestovního ruchu a hotelnictví v 
Poděbradech. Poté pracovní stáž v Če-
doku Vídeň a roční studijní pobyt ve 

Velké Británii. Nyní pracuje v cestovní kanceláři Nec-
kermann jako specialista pro skupinovou klientelu. 
V Černošicích žije od roku 2001, manžel od narození. Je 
vdaná, má dceru a syna.  

Zbyněk Fojtů, ak. soch.
V roce 1988 absolvoval Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1992 
působí jako pedagog na VOŠ a SUŠ Václava 
Hollara v Praze. Věnuje se sochařské tvor-

bě, především navrhování medailí a mincí (pro ČNB, 
Českou mincovnu, Pražskou mincovnu atd.). V Černoši-
cích bydlí od roku 2000, je ženatý a má dvě dcery.

Ing. Irena Hausmannová
Absolventka stavební fakulty Čekého vy-
sokého učení technického v Praze, obor 
pozemní stavby (1981). V současné době 
pracuje jako stavař – krajinář na Správě 

Chráněné krajinné oblasti Český kras. Rozvedená, mat-
ka dvou dcer. Je členkou černošického tenisového klu-
bu. Několik let vedla v bývalém kulturním středisku na 
Vráži kurzy cvičení dětí, jeden rok i kurzy cvičení žen. V 
Černošicích žije od r. 1987.

prof. Pavel Cejnar, Dr.
Profesor teoretické jaderné fyziky na Ma-
tematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. 
Zabývá se výzkumem a výukou, o svém 
oboru přednáší pro veřejnost. Je ženatý, 

má dceru a syna. Absolvoval řadu pobytů v blízkém i 
dalekém zahraničí. V regionu Dolní Berounky žije a po 
jeho cestách a kopcích rád chodí a běhá již 17 let – z 
Černošic od roku 2009.

Tereza Vobořilová, DiS.
Absolventka Vyšší odborné školy ekono-
mické, 2,5 roku studijní pobyt ve Velké 
Británii. Je zaměstnána jako projektový 
manažer v Komerční pojišťovně, momen-

tálně na rodičovské dovolené. Působila v Komisi život-
ního prostředí a pořádku ve městě a v Mateřském centru 
TAM TAM Mraveniště. V Černošicích žije se svým manže-
lem od roku 2004, manžel od narození. Má tři děti.

Mgr. Naděžda Brdičková, Ph.D.
Vystudovala biologii na Přírodovědecké 
fakultě UK v Praze, kde pak pokračovala i v 
doktorském studiu, v oboru imunologie. Po 
získání doktorátu pracovala několik let na 

University of California San Francisco v USA. Po návratu 
do Čech se s manželem přistěhovali do Černošic. V sou-
časné chvíli je na mateřské dovolené, má dvě děti.

Ing. Petr Veselý
Absolvoval v oboru informační manage-
ment na Vysoké škole ekonomické v Praze 
na Fakultě informatiky a statistiky. Praco-
val na pražské informační službě, u spo-

lečnosti Guarant International a dnes je konzultantem 
ve společnosti PricewaterhouseCoopers v oblasti infor-
mačních technologií. Hovoří anglicky a německy. Při-
stěhoval se do Mokropes v roce 2009, kde žije se svou 
přítelkyní. Vede tréninky mládeže stolního tenisu v TJ 
Sokol Černošice.

věci černošické

Čistě ve Vašem zájmu Hlavně přijďte volit.  
Děkujeme za podporu.

Kandidátní listina


