
věci černošické
sdružení nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

rádi bychom Vás požádali o  podporu nezávislého sdružení Věci černošické 
v nadcházejících volbách. 

V letáku, který jste před prázdninami našli ve své schránce (a je také na našem 
webu www.vecicernosicke.cz), jsme shrnuli hlavní úspěchy a splněné sliby, kte-
rých se pod vedením našeho sdružení Věci černošické podařilo za poslední čtyři 
roky v Černošicích dosáhnout. Nebylo jich málo. Důležitý základ k nim položily 
i předchozí roky, neboť rozvoj města je dlouhodobý proces. 

Také dnes máme rozpracované nebo připravené další zajímavé i důležité pro-
jekty. Hlavní z nich jsou představeny v našem volebním programu. Ucházíme se 
opět o Vaši důvěru, abychom je mohli v příštích letech realizovat.

Po letech, kdy jsme řešili základní vybavenost (školu, tělocvičnu, školky, radnici, 
ulice a chodníky, inženýrské sítě apod.), jsme o úroveň výš a přinášíme i projekty, 
z nichž některé nejsou nezbytně nutné, ale přinášejí novou kvalitu, jíž se odlišují 
nejlépe spravovaná města od těch průměrných.

Chceme udržet důvěryhodnost, kvalitu, transparentnost i  odpovědnost vede-
ní našeho města. Chceme v našem městě uchovat a dále posilovat atmosféru 
důvěry a vstřícnosti. Chceme, abychom mohli být stále hrdí, že jsme z Černošic. 

Kandidáti sdružení Věci černošické jsou připraveni nadále vynakládat své úsilí 
i schopnosti ve prospěch města. V Černošicích žijeme společně s Vámi a je pro 
nás velkou ctí se o město starat. Těší nás, že většina z Vás, ale i lidé z jiných měst, 
naše výsledky oceňují. Ucházíme se o co nejsilnější mandát, abychom v úspěš-
ném rozvoji Černošic mohli pokračovat.  Děkujeme předem za Vaši podporu.

www.vecicernosicke.cz

KOMUNÁLNÍ VOLBY 23.–24. ZÁŘÍ 2022

• Pokračování úspěšného rozvoje města
• Podpora aktivního života místní komunity
• Kvalitní vzdělávání ve školách
• Spolehlivá a tichá hromadná doprava
• Odpovědnost k přírodě i k lidem
• Silná role v regionu i ve vztahu ke státu
• Dobrá péče o městský majetek
• Kvalitní vzhled veřejných prostranství
• Zdravé městské finance
• Pozitivní atmosféra a styl, zapojení veřejnosti

NAŠE PRIORITY  
PRO DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

1.  Mgr. Filip Kořínek, 48, starosta,  
majitel konzultační společnosti

2.  Mgr. Šimon Hradilek, 46,  
advokát, člen rady města

3.  PhDr. Lenka Kalousková Ph.D., 49,  
VŠ pedagog, členka rady města

4.  Ing. Jan Fara Ph.D., 51,  
výkonný ředitel, člen rady města

5.  Ing. Tomáš Kratochvíl, 52,  
výkonný ředitel, člen rady města

6.  Michal Trešl, 29,  
živnostník, zastupitel

7.  Ing. Milena Paříková, 68,   
důchodce, členka rady města

8.  Ing. Tomáš Hlaváček, 46,  
daňový poradce, zastupitel

9.  Bc. Tomáš Vodička, 25, trenér,  
ředitel sportovního klubu

10.  Prof. PhDr. Karel Műller Ph.D., 50,  
VŠ pedagog, zastupitel

11.  Mgr. Kateřina Hicks Pavlitová, 53, 
pedagog

12.  Tomáš Bohata, 19,  
živnostník

13.  Ing. Mgr. Daniel Zejda, 47,  
právník

14.  MUDr. Josef Kraus, 50,  
chirurg, zastupitel

15.  Mgr. Magdalena Gräf, 43,  
konzultantka rizik a kybern. bezp.

16.  Ing. Václav Kurel, 48, muž,  
podnikatel

17.  Tereza Vobořilová, DiS., 45,  
konzultantka vzdělávacího systému

18.  Ing. Petr Lágner, 48,  
obchodní ředitel

19.  Jakub Stádník, 24, poradce radní  
pro kulturu (hl. m. Praha)

20.  Mgr. Klára Hošková, 36,  
SŠ pedagog, manažerka projektů

21.  Ing. Pavel Tichý, 48,   
podnikatel

Kandidáti za Věci černošické

Věci černošické

Všichni kandidáti Věcí černošických jsou bez stra-nické příslušnosti (nejsou členy žádné celostátní politické strany). 
Žádný kandidát Věcí černošických nežádá o změnu územního plánu ani nemá vlastnický podíl ve firmě, která by se ucházela o městské zakázky. 



Optické datové sítě – rychlý internet do každé černošické do-
mácnosti a provozovny ve spolupráci s vybraným strategickým 
partnerem na základě smlouvy o spolupráci 

Viladům pro učitele – posílíme konkurenceschopnost naší 
školy a zvýšíme její personální stabilitu a kvalitu nabídkou 
dostupného bydlení pro vybrané učitele 

Komunitní centrum Radotínská – připravíme změnu bývalé 
hasičské zbrojnice na multifunkční městský objekt se zku-
šebnami, klubovnami a zázemím ke sportparku Berounka; po 
vybudování podjezdu pod tratí se Radotínská ulice v této části 
stane klidovou zónou

Nový skatepark Radotínská – na městském pozemku za 
čerpací stanicí vybudujeme velkorysý a kvalitní skatepark dle 
návrhu Mystic Constructions (probíhá zpracování projektu); 
stávající skatepark v Mokropsech změníme na nerušivý „dětský“ 
mini-skatepark

Rozšíření Základní umělecké školy  
– na základě archi-
tektonické soutěže 
připravíme pro taneční 
a výtvarný obor nový 
objekt na pozemku ZUŠ 
ve Střední ulici; uvolní 
se tím kapacita měst-
ského sálu na Vráži pro 
jiné aktivity i kapacita 
stávající budovy ZUŠ 
pro hudební obor

Veřejný mobiliář na břehu Berounky – u řeky doplníme veřej-
ná koupací mola, lavičky (probíhá zpracování studie) 

Přírodě blízká opatření na ochranu Berounky – budeme 
podporovat snahu Povodí i Středočeského kraje o obnovu 
přirozených břehů řeky

Rozšíření parkoviště P+R – lepším uspořádáním zvýšíme 
počet míst v severní části parkoviště u mokropeského nádraží 
za současného rozšíření zelených ploch 

Posílíme kapacitu základní školy – rozšíříme budovu „A“ tak, 
aby první třídy a družina měly oddělené prostory, vybudujeme 
nové šatny a učebny v budově v Komenského ulici; v Mokrop-
sech i v Komenského zrekonstruujeme další stávající třídy 

Pěší a cyklistické propojení na Solopisky – na základě 
zpracované studie budeme prosazovat vybudování bezpečné 
komunikace pro pěší i cyklisty podél krajské silnice z Černošic 
na Solopisky

Mokropeský statek – se zapojením veřejnosti připravíme 
projekt obnovy městských bytů a kultivace veřejného prostoru 
v tzv. mokropeském statku

Obnovitelné zdroje a energetické úspory – na vybrané měst-
ské objekty (radnice, škola, čistírna odpadních vod) umístíme 
solární elektrárny, budeme optimalizovat spotřebu energií

Odpadové hospodářství – vybudujeme další stanoviště na 
tříděný odpad, nabídneme možnost úspor těm, kdo efektivněji 
třídí, vylepšíme nabídku Technických služeb

Krajské gymnázium – budeme dále usilovat o výstavbu 
krajského gymnázia na městském pozemku v Radotínské ulici 
(máme studii, jednáme s krajem i ministerstvy školství a financí)

Podjezd místo závor – podporujeme rekonstrukci železniční 
trati s přeložkou krajské silnice do podjezdu na úrovni městské 
vodárny místo současného přejezdu se závorami 

Hlavní projekty a záměry na období 2022–2026:
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Kvalitní rekonstrukce obou vlakových zastávek – prosadili 
jsme architektonické pojetí s důrazem na kvalitu a funkčnost 
a ohlídáme podobu projektu i v dalších fázích přípravy a reali-
zace

Nová lávka do Dolních Černošic – spolupracujeme s IPR Praha 
na přípravě architektonické soutěže na novou lávku; budeme 
prosazovat předpolí lávky s důrazem na kvalitu veřejného 
prostranství a bezpečnost, architekturu respektující genius loci 
města a vilovou zástavbu 

Příměstský park Soutok – spolupracujeme s hl. m. Praha na 
ochraně přírodních kvalit oblasti soutoku Berounky a Vltavy 
a její zachování pro rekreační a volnočasové aktivity 

Železniční tunel Praha-Beroun – budeme dál aktivně prosa-
zovat brzkou realizaci tunelu pro odvedení rychlíkové a náklad-
ní dopravy mimo údolí Berounky (probíhá příprava)

Centrum Černošic – společně s odborníky i s veřejností posou-
díme budoucí využití dvou městských vil a pozemků u želez-
ničního přejezdu jako zárodku budoucího kvalitnějšího centra 
města 

Nový městský hřbitov – zřídíme na konci Husovy ulice nový 
městský hřbitov podle vítězného architektonického návrhu ze 
soutěže v roce 2020 

Rekonstrukce Radotínské ulice – zasadíme se o brzkou kvalit-
ní rekonstrukci krajské silnice od přejezdu do Radotína (investi-
ce StČ kraje, již v přípravě, zohledněny požadavky města) 

Grantové programy – zvýšíme rozpočet grantových progra-
mů na sport, děti a mládež, na kulturu a na sociální záležitosti 
(včetně podpory služeb pro seniory) 

Podpora seniorů – nadále budeme plně podporovat činnost 
Domu s pečovatelskou službou, služby terénní Pečovatelské 
služby, zachováme nově vytvořený sociální fond na podporu 
v nouzových situacích, změnou systému umožníme seniorům 
nižší platby za svoz odpadu

Ekologie, dešťová voda, ochrana klimatu – budeme nadále 
klást důraz na zadržování dešťové vody v krajině, dobuduje-
me retenční nádrže mj. u základní školy, dokončíme projekt 
na ochranu oblasti Horky před přívalovými záplavami z výše 
položených lesů (projekt je v přípravě); budeme pokračovat ve 
výsadbě stromů a keřů, vozovou flotilu města budeme postup-
ně měnit na hybridní nebo elektrické vozy

Černošická šance – nadále budeme zapojovat obyvatele do 
rozvoje města a přijímat Vaše podněty, zrealizujeme další kolo 
participativní rozpočtu

Ochrana nezastavěných ploch - ochráníme jedinečnou krásu 
Černošic, nedovolíme nové rozšíření ploch pro výstavbu

Iniciativa a vedoucí pozice v regionu – nadále budeme 
tahounem spolupráce měst a obcí v regionu Dolní Berounky, ať 
jde o železnici, řeku, energie, odpady, kulturu nebo jiné oblasti

Kontinuita – zachováme vše dobré, co se již povedlo a funguje, 
zajistíme kvalitní péči o městský majetek, udržíme zdravé měst-
ské finance, získáme další dotace, přineseme a zrealizujeme 
další dobré nápady, a o všem s vámi nadále budeme otevřeně 
a ochotně komunikovat. Samosprávu chápeme v původním 
slova smyslu, jako odpovědnost a službu svému městu.

www.vecicernosicke.cz

věci černošické
čistě ve Vašem zájmu



Mgr. Filip Kořínek • V  Černošicích žije  
19 let, dětství strávil ve Všenorech, pět let 
v Praze. Vystudoval ekonomii na Univer-
sitě Karlově, s krátkým stipendiem na pa-
řížské Sorbonně. Od r. 1997 vede vlastní 

konzultační společnost pro průzkum trhu a zahraniční 
obchod ve Střední a  Východní Evropě. S  manželkou 
Vendulou má syna a dceru. Jezdí na lyžích, snowboar-
du a na kole, hraje volejbal a na kytaru. Od přelomo-
vého úspěchu Věcí černošických ve volbách 2010 je 
starostou.

Mgr. Šimon Hradilek • V  Černošicích 
bydlí od roku 1984. S manželkou Marií vy-
chovávají čtyři syny. Vystudoval Právnic-
kou fakultu UK a pracuje jako advokát. Je 
členem dozorčí rady Nadace Divoké husy. 

Od roku 2010 je zastupitelem a členem rady města.

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. • Vystu-
dovala historii a  němčinu na Filozofické 
fakultě UK, kde v roce 2001 obhájila dok-
torát, během studií absolvovala stipen-
dijní pobyty na univerzitách v  Německu 

a  ve Švýcarsku. V  současné době působí na Fakultě 
mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Ráda chodí do pří-
rody, jezdí na kole a tráví čas se svou rodinou. Od roku 
2006 je zastupitelkou, od 2010 radní. V Černošicích žije 
od narození, její předkové patřili k prvním obyvatelům 
Vráže. I proto jí na Černošicích tolik záleží a chce, aby-
chom se tu všichni cítili dobře.

Ing. Jan Fara Ph.D. • Absolvent Elektro-
technické fakulty ČVUT. Následné studi-
um financí a kurzy řízení lidí. Pracuje jako 
ředitel české technologické společnosti. 
Jeho prioritou je efektivní řízení a zapo-

jení širší veřejnosti do života Černošic. V Černošicích 
pravidelně pořádá podzimní plesy, podporuje dobro-
činné aktivity; je členem grantové a stavební komise. 
Má čtyři děti a s manželkou Jaroslavou bydlí v Černo-
šicích již 29 let. 

Ing. Tomáš Kratochvíl • Vystudoval bio-
kybernetiku na Elektrotechnické fakultě 
ČVUT. Je jednatelem české kosmetické 
společnosti. Podporuje komunitní aktivi-
ty, je spoluorganizátorem Černošického 

běhu. V  Černošicích žije s  manželkou 25 let, má dva 
syny. Od roku 2010 členem zastupitelstva, od roku 
2014 člen rady města.

Michal Trešl • Žije v Černošicích celý život 
a patří k jedné ze starších místních rodin. 
Živí se jako živnostník v oboru umělecké-
ho kovářství. Aktuálně se zabývá kombi-
nací tradičního volného zpracování oceli 

s  moderními high-tech technologiemi a  kompozitní-
mi materiály. Je členem zastupitelstva města od roku 
2016. Má rád milou společnost, přírodu a pěší turistiku.

Ing. Milena Paříková • Absolventka 
VŠCHT v  Praze. Vdaná, matka dvou do-
spělých synů. Je dlouholetou členkou So-
kola Černošice a  černošického tenisové-
ho klubu. V Černošicích žije 44 let, rodina 

manžela již od roku 1940. Od roku 2010 zastupitelka 
a členka městské rady.

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

mezinárodní advokátní kanceláře White & Case, před-
tím působil ve společnosti Arthur Andersen. V součas-
né době vede vlastní poradenskou firmu. Ženatý, dvě 
dcery a  syn. Od roku 2006 zastupitel, mezi lety 2010 
a 2014 také člen rady. Poslední tři volební období po-
věřený zastupitel pro otázky územního plánu a regu-
lačních plánů.

Bc. Tomáš Vodička • V Černošicích je ře-
ditelem sportovního atletického klubu 
a organizuje zde sportovní akce pro děti 
a  dospělé. Vystudoval Fakultu tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde 

pokračuje navazujícím Magisterským studiem. Je pro-
fesionálním trenérem atletiky, sportovním manažerem 
a  kondičním trenérem. Trénuje vrcholové sportovce 
a  kondičně připravuje také hokejový A  tým SK Čer-
nošice. V ČR vyškolil přes 100 trenérů dětí a mládeže. 
V Černošicích žije zatím pouze 2 roky, ale od malička 
sem dojíždí za sportem.

Prof. PhDr. Karel Müller PhD. • V součas-
né době přednáší na katedře politologie 
a mezinárodních vztahů na vysoké škole 
CEVRO Institut. V Černošicích žije od na-
rození, je celoživotním členem místního 

tenisového oddílu. Má šestnáctiletou dceru a jedenác-
tiletého syna. Od roku 2010 je zastupitelem, v  letech 
2014 až 2018 byl členem rady.

Mgr. Kateřina Hicks Pavlitová • Vystu-
dovala učitelství češtiny a angličtiny na FF 
UK. Deset let vedla zastoupení agentury 
CzechTourism v New Yorku, poté vedla PR 
pro mezinárodní hotel a na zahraničním 

marketingu Prahy pracovala ve společnosti Prague City 
Tourism. V současné době se chystá vrátit ke své pů-
vodní učitelské profesi. V Černošicích žije od narození 
ve vile z r. 1910, se svým americkým manželem a třemi 
kočkami vychovává čtrnáctiletého syna.

Tomáš Bohata • Vyučen v oboru Truhlář. 
V  současné době se zabývá zakázkovou 
výrobou nábytku, správou a  údržbou 
budov. V Černošicích žije od narození, je 
členem Sboru dobrovolných hasičů Mok-

ropsy a vyučuje dílny na 2.st ZŠ Černošice.

Ing. Mgr. Daniel Zejda • Vystudoval 
právo na Univerzitě Karlově a mezinárod-
ní obchod na VŠE v Praze. Přes 20 let se 
věnuje advokacii a  projektovému řízení. 
V  Černošicích žije od roku 2005. S  man-

želkou Zuzanou vychovávají 5 dětí. S  městem spolu-
pracoval na řadě projektů (coworkingové centrum, 
participativní rozpočet Černošická šance, komunální 
odpadová společnost POBERO).

MUDr. Josef Kraus • Absolvoval 1. lékař-
skou fakultu University Karlovy, obor vše-
obecné lékařství. V  současné době pra-
cuje jako člen traumatologického týmu 
I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní 

nemocnice v  Praze. Specializuje se na problematiku 
sportovních úrazů a chirurgii ruky. Je ženatý, má dceru 
ve věku třinácti let. V Černošicích žije od narození. Od 
r. 2010 člen zastupitelstva, dále též člen kontrolního 
výboru.

Mgr. Magdalena Gräf • Absolvovala 
studium překladatelství a  tlumočnictví 
na univerzitě v Mnichově (němčina, špa-
nělština, angličtina), dnes se specializuje 
na problematiku řízení rizik kybernetické 

bezpečnosti. Narodila se v Rumunsku, bydlela v něko-
lika evropských zemích. V České republice, kde se cítí 
doma, žije 12 let. V Černošicích žije sice pouze 2 roky, 
ale již jí stačily přirůst k srdci. Je aktivní členkou míst-
ní komunity, její jedenáctiletý syn navštěvuje základní 
školu v Mokropsech. Zajímá se o otázky zdravého ži-
votního stylu.

Ing. Václav Kurel • Vystudoval podniko-
vou ekonomiku na Vysoké škole ekono-
mické v Praze. Pracuje jako ředitel firmy, 
která provozuje aplikaci Benefit Plus na 
správu zaměstnaneckých výhod. Do Čer-

nošic se přistěhoval se ženou a  dvěma dětmi v  roce 
2011. V  červnu 2018 založil společně s  dalšími lidmi 
Spolek přátel černošické školy. Spolek natáčí školní vi-
deo podcasty Od tabule a pomáhá škole v komunikaci 
na sociálních sítích. V  listopadu 2021 byl zvolen jako 
zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Černošice na druhé 
funkční období.

Tereza Vobořilová, DiS. • Absolventka 
Vyšší odborné školy ekonomické, 2,5 roku 
strávila na studijním pobytu ve Velké Bri-
tánii. Pracuje jako konzultant v IT, specia-
lizuje se na HR systémy. Působila v Komisi 

životního prostředí a pořádku ve městě a v Mateřském 
centru TAM TAM Mraveniště. V Černošicích žije s man-
želem od roku 2004, manžel od narození. Má tři dcery.

Ing. Petr Lágner • Absolvoval Fakultu 
podnikohospodářskou na Vysoké škole 
ekonomické. V  současné době pracuje 
jako obchodní ředitel české pobočky 
mezinárodní komunikační agentury Pu-

blicis. V Černošicích žije od narození, je členem Sboru 
dobrovolných hasičů Mokropsy a za černošický Sokol 
hraje stolní tenis. Je ženatý, má jedenáctiletého syna 
a sedmiletou dceru. Od roku 2010 je členem finanční-
ho výboru města.

Jakub Stádník • Aktuálně dokončuje 
magisterské studium na Právnické fakul-
tě Univerzity Karlovy, kde se mj. věnuje 
akademické a publikační činnosti. Pracu-
je jako poradce radní pro oblast kultury, 

výstavnictví a  cestovního ruchu na magistrátu hl. m. 
Prahy. Současně je také právním asistentem v pražské 
advokátní kanceláři, zaměřující se na francouzskou kli-
entelu. V Černošicích žije od narození.

Mgr. Klára Hošková • Vystudovala histo-
rii a germanistiku na univerzitě v Heidel-
bergu, kde, mimo pracovní stáže (Finsko, 
Francie, Česko), od dětství žila 22 let. Do 
rodné Prahy se vrátila v roce 2014 jako SŠ 

pedagog na Německé škole, kde mimo vyučování ko-
ordinuje projekty (Erasmus+, UNESCO, dokumentární 
dílny). Aktuálně dokončuje doktorát a těší se na první 
dítě, které bude brzy vychovávat s partnerem v Černo-
šicích. V této krásné obci žije od roku 2019, partnerova 
rodina zde má kořeny po vícero generací.

Ing. Pavel Tichý • V roce 2001 promoval 
na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Od 
roku 1999 vede vlastní firmu v  oblasti 
internetových aplikací a obchodů, v sou-
časnosti rozvíjí též síť očních optik v Čes-

ké republice a na Slovensku. V Černošicích bydlí trvale 
od roku 2005, ale strávil zde velkou část života, ať už na 
chatě na Vráži nebo u prarodičů v Mokropsech (babič-
ka bývala ředitelkou školky v Topolské). V letech 2010-
2018 byl členem zastupitelstva.
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