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Ing. PETR WOLF

Ing. JIŘÍ KUBÁT

PATRIK RECH

Ing. PETR ULLRICH

60 let
manažer stavebních
zakázek
člen TOP 09

40 let
podnikatel, zastupitel města
Černošice
člen TOP 09

50 let
ekonom informatiky
bez politické příslušnosti

Mgr. MARTINA
ŘEHOŘOVÁ, Ph.D.

MICHAELA
VOLDŘICHOVÁ

MATĚJ NĚMEC

36 let
projektový manažer,
radní města Černošice
bez politické příslušnosti

44 let
novinářka
bez politické příslušnosti

47 let
produkční výstav
bez politické příslušnosti

Vystudoval obor provoz
a ekonomie na České zemědělské univerzitě v Praze. Je
zaměstnán jako projektový
manažer stavebních zakázek
ve stavební a developerské
firmě v sousedních Dobřichovicích. V Černošicích
žije od narození. Vedle řady
dalších aktivit je vedoucím
zdejších skautů. S manželkou Romanou vychovává tři
děti. Jako radní Černošic
a předseda zdejší stavební
komise se v průběhu minulého volebního období věnoval zejména stavebním aktivitám na území města. Nyní
by se rád podílel na dokončení rozpracovaných stavebních akcí.

Vystudoval obor dopravní
stavby a konstrukce na Stavební fakultě Vysokého
učení technického v Brně.
Celý život pracuje na různých pozicích ve stavebnictví. Podílel se na vzniku
řady staveb jak v České republice, tak v zahraničí.
V Černošicích žije od roku
2003. Je ženatý, má jednoho
syna. Mezi jeho koníčky
patří historie, rád také cestuje po naší zemi i v zahraničí. V uplynulém volebním
období aktivně pracoval
v investiční komisi města
a rád by na tuto svou činnost
navázal. Je předsedou místní organizace TOP 09 v Černošicích.

Celý svůj profesní život se
věnuje obchodu v oblasti automobilového průmyslu, a to
jak v České republice, tak
v zahraničí (USA, Německo).
Pracoval nejprve na vysokých
manažerských postech, později ve vlastních firmách.
Od roku 2010 je zastupitelem
v Černošicích, působil také
jako člen kontrolního výboru
a dopravní a bezpečnostní komise. Obyvatelem Černošic
je od roku 2005. Je ženatý,
má jedno dítě. Vedle rodiny
se věnuje golfu a automobilovým veteránům. Pracuje též
v nekolika profesnich organizacich a charitativnich projektech. Je členem krajského
výboru TOP 09.

Na Fakultě řízení Vysoké
školy ekonomické vystudoval obor ekonomicko-matematické výpočty. V současné době se profesně věnuje
ekonomice v oblasti informatiky a telekomunikací pro
Skupinu ČEZ. V Černošicích žije od svého narození.
S manželkou Janou vychovává dvě děti. Jeho velkým
koníčkem je popularizace
matematiky mezi studenty
všech typů škol. Rád také relaxuje při práci na zahradě
nebo pomáhal organizovat
pěvecký sbor Chorus Angelus. V uplynulém volebním
období působil jako člen finančního výboru města Černošice.

Novinářka a fotografka. Studovala masovou komunikaci
a sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na Oxford
University ve Velké Británii,
roku 2009 obhájila v oboru
doktorát. Působila jako redaktorka v celostátních denících (např. Lidové noviny), stála u zrodu charitativního projektu bezdomoveckého časopisu Nový prostor.
Nyní pracuje na volné noze.
V Černošicích žije od roku
1996. Je vdaná, s manželem
Petrem vychovává dvě dcery. Mezi její záliby patří rodina, četba, hudba, cestování, zajímá se také o historii
dvacátého století.

Vystudovala
všeobecné
gymnázium a poté absolvovala obor dějiny umění a památkové péče na vyšší odborné škole a Školu muzejní
propedeutiky. Pracuje jako
dokumentátorka a produkční
výstav pro Národní galerii
v Praze, zabývá se rovněž
grantovou politikou v kulturní oblasti. Je vdaná, s manželem Vladimírem vychovává
jednu dceru. V Černošicích
žije od roku 1988. Svůj volný
čas věnuje především kultuře, společenskému a spolkovému dění. Dlouhodobě se
podílí na přípravě a realizaci
řady místních kulturních
akcí.
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Ing. JIŘÍ KOLC

Mgr. SLÁVKA
KOPAČKOVÁ

Ing. JANA
NEUMANOVÁ

MAGDALENA
VOLDŘICHOVÁ

Mgr. MICHAELA
ŠLESINGEROVÁ

37 let
právnička
bez politické příslušnosti

37 let
ekologická manažerka
bez politické příslušnosti

20 let
studentka
bez politické příslušnosti

26 let
učitelka
bez politické příslušnosti

Právnička. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity
Komenského v Bratislavě.
Od roku 2002 pracuje jako
právník zdejšího městského
úřadu, v současné době jako
vedoucí právního úseku.
V Černošicích žije od roku
2001. Je vdaná a má dvě děti.
Ve volném čase se věnuje čtení, zahradničení a ručním pracím. V městských orgánech
by se ráda věnovala hospodaření s nemovitým majetkem
a životnímu prostředí.

Absolvovala obor revitalizace
a rekultivace na Fakultě životního prostředí Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pracovala na různých
pozicích na ministerstvu životního prostředí, později
v oboru životního prostředí
podnikala ve vlastních firmách. V Černošicích žije
s manželem a dvěma syny tři
roky. Mezi její záliby se vedle rodiny řadí např. zdravá výživa, čínská medicína nebo
cestování.

Studentka druhého ročníku
Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze.
Mezi její zájmy patří zejména folklor a tanec. Již třináct
let je členkou folklorního
souboru Pramínek při černošické základní umělecké škole, od letošního roku působí
jako asistentka vedoucí pedagožky souboru. Vypomáhá
také při organizaci a propagaci akcí ZUŠ. V Černošicích se narodila. Je svobodná, dosud bezdětná.

Absolvovala obor dějepis
a základy společenských věd
na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze.
V současné době pracuje
jako učitelka češtiny a dějepisu na černošické základní
škole. V Černošicích žije
celý život. Je svobodná, bezdětná. Má ráda procházky
černošickými lesy, knížky
Iana McEwana a svoji práci.
Ačkoliv si neumí představit
život bez cestování, doma je
prostě doma...

33 let
manažer IT
bez politické příslušnosti

Vystudoval obor systémové
inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze.
Pracuje jako business development manager v oblasti
bezpečnosti informačních
technologií. V Černošicích
bydlí celý svůj život. Je dosud svobodný a bezdětný.
Mezi jeho záliby patří aktivní
letectví, ale také dobré jídlo
a příjemná společnost. V případě svého zvolení by rád
pracoval v informační komisi
města.
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21 let
zvukař, živnostník
bez politické příslušnosti

Vzdělání v oboru obrazové
a zvukové techniky získal na
střední průmyslové škole
sdělovací techniky v Panské
ul. v Praze. Je osobou samostatně výdělečně činnou
(OSVČ), pracuje jako zvukař na volné noze. V Černošicích žije s rodiči a dvěma
sourozenci od svého narození, je dosud svobodný a bezdětný. Za svůj největší koníček považuje zejména svou
práci, rád také hraje fotbal
a zajímá se o lego. V nadcházejícím volebním období
by se rád v černošických
městských orgánech věnoval
především oblasti kultury.
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PAVEL JÍŠA

DiS. ROMANA WOLFOVÁ

51 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

37 let
fyzioterapeutka
bez politické příslušnosti

Je spolumajitelem a generálním manažerem místní firmy, která podniká v oblasti
prodeje kosmetické a zdravotnické techniky. Mezi jeho
záliby patří sport, především
pak lyžování a golf. Je ženatý, má jedno dítě. Do Černošic se přistěhoval před devíti
lety. Pokud by uspěl v komunálních volbách, rád by se
v městských orgánech zabýval oblastí životního prostředí nebo působil v sociální
oblasti.

Vystudovala obor diplomovaný specialista fyzioterapie
na vyšší odborné škole
v Praze. V posledních letech
pracuje jako fyzioterapeutka
v Centru komplexní péče
v Dobřichovicích. V Černošicích bydlí od narození. Je
vdaná, s manželem Petrem
vychovává tři děti. Velkou
část volného času věnuje
práci s černošickými skautkami. Dále ji baví rukodělné
práce a sport, zejména plavání a turistika.
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MARTIN JANOUŠEK

Mgr. MARTIN KOZEL

Ing. MARLEN RITZOVÁ

Ing. Bc. MILAN ČEJKA

Ing. ALFRED ŠUPÍK

PETR PÁNEK

Ing. MARTIN SCHWARZ

22 let
student
bez politické příslušnosti

29 let
konzultant ve vzdělávání
bez politické příslušnosti

37 let
realitní makléřka
bez politické příslušnosti

55 let
autorizovaný statik,
středoškolský učitel
bez politické příslušnosti

70 let
EU poradce
bez politické příslušnosti

45 let
prodavač
bez politické příslušnosti

40 let
ředitel marketingové
agentury
bez politické příslušnosti

Student farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity
Karlovy. V Černošicích žije
čtrnáct let, je svobodný
a bezdětný. Ve volném čase
se zabývá sportem, zejména
potápěním, horolezectvím
a cyklistikou. Zajímá se rovněž o egyptologii. V orgánech města by se rád věnoval
životnímu prostředí v Černošicích.

Získal odborné vzdělání
v oboru sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. Pracuje
jako konzultant a lektor ve
vzdělávání. V Černošicích
žije od narození. Je ženatý
a s manželkou čeká první
dítě. K jeho zájmům patří například osobnostní rozvoj
nebo pasivní a ekologické
pozemní stavby.

Vystudovala obor eurospráva
na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě.
Pracovala jako stewardka,
nyní se zabývá realitní činností v Černošicích a okolí.
V Černošicích žije zatím šest
let. Je vdaná, s manželem vychovává dvě dcery. Ve volném čase velmi ráda cestuje
nebo věnuje se cizím jazykům.

Vystudoval konstrukce a dopravní stavby na Stavební fakultě ČVUT v Praze a získal
autorizaci ze statiky a dynamiky stavebních konstrukcí.
Na Masarykově ústavu pedagogických studií získal
i vzdělání pedagogické. Pracuje jako středoškolský učitel
a autorizovaný statik. Je ženatý, má dva syny. Jeho zálibami
jsou kultura, příroda a sport.

Odborné vzdělání získal na
Stavební fakultě Českého vysokého učení technického
v Praze. Působil jako poradce
Evropské unie v zemích bývalého Sovětského svazu
a před tím jako expert v mezinárodním managementu
projektů v mnoha zemích. Je
ženatý, má jednu dceru.
K jeho zálibám patří zejména
fotografie.

Má středoškolské vzdělání,
pracuje jako vedoucí prodavač ve stavebninách. Rodák
z Dobřichovic, v Černošicích
bydlí od roku 1994. Ve volném čase se věnuje sportu,
zejména běhu a fotbalu, mezi
jeho další koníčky patří železnice a hudba. V letech
2002 až 2006 působil jako
zastupitel města a pracoval
ve stavební komisi.

Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracuje jako ředitel marketingové agentury. V Černošicích žije 12 let. Je otcem
Davida, Rebeky a Sebastiána.
Mezi jeho koníčky kromě rodiny patří rovněž tenis, sjezdové lyžování, skialpinismus
a windsurfing. V předchozích
letech pracoval ve finančním
výboru města.
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VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 ČERNOŠICE
ČERNOŠICE
- ROZVÍJEJÍCÍ SE MĚSTO
Černošice získaly v loňském roce do
svého rozpočtu navíc 13 milionů korun.
(Díky změně zákona o rozpočtovém určení daní, prosazené poslanci TOP 09
a STAN). Tyto finanční prostředky chceme v budoucích letech využívat na investice do zvýšení kvality občanské vybavenosti.
Město, které má být dobrým místem
pro život, musí občanům garantovat
kvalitní infrastrukturu. Prioritou jsou
pro nás investice do výstavby a oprav
veřejných komunikací, cest a veřejných
ploch. Neméně důležité je dobudování
vodovodu a kanalizace, spolu se systematickou rekonstrukcí jejich zastarávajících částí.
Nadále musíme zkvalitňovat zázemí
školních i předškolních institucí, stejně
jako investovat do zařízení pro sport
a kulturu v našem městě.
Podporujeme dostavbu nové budovy
městského úřadu s umístěním knihovny,
pošty a služebny městské policie.
Pro efektivní realizaci městských investic chceme zlepšit organizaci a administraci transparentních výběrových
řízení a věnovat mnohem více pozornosti plánování, připravenosti a koordinaci projektů v dotační oblasti.
Budeme usilovat o maximální zapojení místních podnikatelů a firem do výběrových řízení.

ČERNOŠICE - MĚSTO S KVALITNÍM VZDĚLÁNÍM PRO DĚTI
Zcela zásadním bodem našeho programu je rozvoj Černošic jako kvalitního místa pro rodinný život, výchovu
dětí i zábavu a odpočinek místních obyvatel.
Chceme vytvořit prostředí pro rozšíření nabídky i kvality vzdělání v Černošicích. Jsme otevřeni podpoře místních soukromých školních a předškolních zařízení jako alternativy stávajících vzdělávacích institucí, aby rodiče
měli maximální možnost volby pro své
děti.
Je třeba zlepšit komunikaci mezi městem, základní školou a rodiči. Školu ne-

vytváří jen rozšířená kapacita učeben či
dobudované zázemí, ale především kvalita výuky a atmosféra vzájemného respektu. Využijeme veškeré možnosti
k získání grantových prostředků pro
zlepšení pracovních podmínek učitelského sboru, například nákupem pomůcek pro jazykové vzdělávání nebo výuku IT technologií.
Připravíme zpřesněná kritéria pro udělování grantů, s prioritou v oblasti práce
s mládeží.
Budeme motivovat a podporovat neziskové organizace ke zřízení služby
pro časově vytížené rodiče (vyzvedávání dětí ze školek a škol, přeprava do
kroužků apod.).
Schvalujeme výstavbu sportovní
haly při základní škole, která vedle využití při výuce nabídne možnost kolektivního sportování všem obyvatelům
Černošic a vytvoří nový prostor pro
pořádání kulturních akcí. Naším zájmem však je i vyvážená podpora ostatních existujících sportů a sportovních
klubů.
Chceme, aby se město více než v minulosti přihlásilo k tradičním městským
kulturním událostem, jako je mariánská
pouť či mokropeský masopust a rozumně podporovalo další akce pro místní
obyvatele.
Rozšíříme aktivity městské knihovny
po přestěhování do nových prostor o nabídku kulturních aktivit, jako jsou besedy, přednášky, výstavy apod.

ČERNOŠICE – MĚSTO
S BEZPEČNĚJŠÍ A PLYNULEJŠÍ
DOPRAVOU
Prioritou v oblasti dopravy je posílení
bezpečnosti na hlavních komunikacích,
zklidnění dopravy v okolí školských zařízení a vytvoření dlouhodobé koncepce
dopravní obslužnosti Černošic.
Vypracujeme analýzu míst v Černošicích, která jsou intenzivně využívána
chodci a zároveň vzhledem ke své dopravní vytíženosti neumožňují jejich
bezpečný pohyb. Všechna taková místa
musí být vybavena chodníky, přechody
pro chodce, dopravním značením
i osvětlením.

Vybudováním chodníků či pásů pro
chodce zvýšíme bezpečnost na komunikacích, které slouží zároveň jako cyklostezky. S tím je spojen bezpečnější
pohyb cyklistů po Černošicích. Zřízením cyklovýtahu na Vráž usnadníme
pohyb po městě místním cyklistům
a zároveň odlehčíme nábřežní komunikaci od části tranzitní cyklistické dopravy.
Budeme iniciovat vytvoření dlouhodobé dopravní koncepce Černošic. Ta
musí reflektovat reálné využití individuální i hromadné dopravy a definovat investiční priority zlepšující cestovní
komfort pro obě skupiny uživatelů.
V otázce chystané rekonstrukce železniční trati budeme v jednáních s kompetentními orgány důrazně žádat zohlednění potřeb obyvatel Černošic, stejně
jako při jednání s vedením kraje o dopravních opatřeních ovlivňujících situaci v našem městě.

Podpoříme zřizování zahradních kompostérů jako dobrovolnou alternativu
stávajícího svozu bioodpadu.
Jako jednu z akcí podporovaných
městem obnovíme Den Země.

ČERNOŠICE - MĚSTO DŮSLEDNĚ BOJUJÍCÍ S KRIMINALITOU
I VANDALISMEM

ČERNOŠICE – MĚSTO DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ

Personálně a materiálně podpoříme
činnost bezpečnostních složek na území města, především městské policie
a hasičů.
Vandalismus vůči městskému i soukromému majetku chápeme jako projev nepřátelství k městu a budeme proti němu
důsledně bojovat všemi prostředky.
Budeme prosazovat zásadní omezení
provozu herních automatů na území
města.

ČERNOŠICE VSTŘÍCNÉ VŮČI
SENIORŮM A POTŘEBNÝM
Iniciujeme vznik senior taxi jako městem dotované nekomerční služby napomáhající ke zvýšení soběstačnosti pro
starší a špatně pohyblivé občany.
Podpoříme vzdělávací a tvůrčí aktivity pro seniory v Černošicích, ať už
na úrovni spolků, nebo přímo městských institucí, například knihovny či
ZUŠ.
Budeme rozvíjet mezigenerační soudržnost, například pořádáním akcí pro
občany všech věkových kategorií, či
zřízením tzv. burzy babiček a dědečků.
Rozsah podpory stávajících pečovatelských služeb musí zůstat zachován.

Spolkový život vnímáme jako klíčový
prvek života v Černošicích. Vzhledem
k velkému přílivu obyvatel
je důležité
neustále
budovat
sousedské
vztahy a vy-

tvářet prostor pro aktivní život místních
společenství. Budeme proto podporovat
iniciativy spolků směřující k prohlubování mezilidských vztahů v Černošicích,
ale i hledat funkční využití veřejných
ploch tak, aby umožňovaly a podněcovaly život ve městě.
Zřídíme městské informační centrum
a naučnou stezku seznamující s architektonicky hodnotnými vilami na území
města.
Budeme zvýhodňovat občany s trvalým bydlištěm v Černošicích oproti
osobám u nás ve městě nehlášeným.
Budeme usilovat, aby ve službách provozovaných městem nebo s podporou
města (např. informační centrum) vznikaly přednostně částečné pracovní
úvazky k uplatnění zejména rodičů
s malými dětmi.
Chceme město, které vychází svým
občanům vstříc. Proto budeme usilovat
o zajištění možnosti vyzvedávání osobních dokladů na městském úřadě v Černošicích.

ČERNOŠICE
NÁM LEŽÍ
NA SRDCI,
VÍC NEŽ SI MYSLÍTE

ČERNOŠICE ČISTŠÍ
A ZELENĚJŠÍ
Život ve městě se nemůže rozvíjet bez
veřejných ploch a prostranství, která
musí být bezpečná, čistá a pravidelně
udržovaná.
Budeme usilovat o rozšiřování veřejné
zeleně. Do její údržby se pokusíme zapojit dobrovolníky systémem adopce
trávníků.
V zájmu ochrany životního prostředí
budeme v chatových osadách důsledně
dohlížet na likvidaci odpadních vod
v souladu se zákonem.

ZA ČERNOŠICKOU TOP 09 JE MNOHO NEVIDITELNÉ PRÁCE,
říká předseda místní
organizace strany Jiří Kubát
Černošice patří mezi města s téměř nejsilnější voličskou základnou TOP 09 v zemi. V parlamentních volbách zde pro ni hlasovalo přes 32 procent občanů, v eurovolbách získala téměř 38
procent hlasů. Místní organizace TOP 09 sice této úrovně podpory v předchozích volbách do zastupitelstva nedosáhla,
avšak byla v komunální oblasti nováčkem. A navzdory tomu, že
na radnici neměla silné zastoupení, odvedla pro město velký
kus užitečné práce. Nejen o ní jsme hovořili s předsedou místní organizace TOP 09 Jiřím Kubátem.

O jakou práci se jedná?
Černošická TOP 09 nemá mnoho členů, ale má řadu podporovatelů, kteří pracují v jejích barvách. Jedním z nich je
Petr Wolf, který byl po celé čtyři roky
aktivním členem rady a dosud řídí stavební komisi. V zastupitelstvu jsme měli
ještě jednoho člena, Patrika Recha, který působí i v dopravní komisi a kontrolním výboru. Petr Ullrich nás zastupoval
ve finančním výboru a já jsem pracoval
v investiční komisi. I do budoucna jsme
otevření ke spolupráci s každým, kdo by
měl zájem se na práci pro město pod
hlavičkou TOP 09 podílet.
Někteří občané mají za to, že místní
TOP 09 se málo zviditelňuje.
Ke zviditelnění politických subjektů
dochází většinou během konfliktů.
Naše spolupráce s většinovým vedením
radnice byla ale převážně bezproblémová. K určitému názorovému střetu došlo
jen jednou, v případě místního referenda, kde naši zástupci sice souhlasili
s navrženým omezením územního plánu, ale nepovažovali referendum za
správný prostředek k jeho prosazení.

WWW.TOP09.CZ/CERNOSICE

Čeho se konkrétně týkala práce zástupců TOP 09 pro město?
První věcí, kterou bych chtěl jmenovat, je příprava projektu sportovní haly.
Spolu s Petrem Wolfem jsme iniciovali technickou kontrolu stávajícího projektu, na jejímž základě došlo ke změně některých technických prvků, de
facto k aktualizaci projektové dokumentace.
Myslím, že zástupci TOP 09 byli těmi,
kdo v této věci udávali směr jednání
a koordinovali činnost. Velkou aktivitu
jsme vyvinuli rovněž při architektonické soutěži na dostavbu nového městského úřadu. Já jsem se v investiční komisi
účastnil přípravy tzv. velkého třesku,
tedy rozsáhlé akce výstavby komunikací. Inicioval jsem rovněž pasportizaci
kanalizace, která ukázala, že ve městě
asi 30 až 40 procent stávajícího kanalizačního řadu není zaneseno v mapových podkladech. Kolega Wolf podnítil
stavební komisi k řešení vlastnických
vztahů pod komunikacemi ve městě.
Patrik Rech v dopravní komisi přispěl
ke snížení počtu dopravních značek,
a tím ke zlepšení průjezdnosti Černošic

a prosazení pravidla pravé ruky. Petr
Ullrich ve finančním výboru spolupracoval na procesu oddělení finančních toků města a okresu, jehož správou jsou Černošice pověřeny. Také
se podílel na přípravě úvěru, z něhož
město financuje výstavbu komunikací, zmíněný "velký třesk". A tak by
se dalo pokračovat.
Jak se změnila situace TOP 09
od předchozích komunálních
voleb?
Díky své práci jsme za uplynulé
čtyři roky získali mnoho zkušeností. Počet našich podporovatelů roste, nyní jsme proto připraveni vyslat
nejméně jednoho kandidáta do
všech výborů a komisí města. Myslím, že se nám podařilo sestavit
kvalitní program a kandidátku obsadit lidmi, kteří si pro svou profesní
minulost a občanskou bezúhonnost
zaslouží důvěru. Jako zásadní posun však vidím fakt, že předchozí
čtyři roky nás naučily, co znamená
řídit město.
Děkuji za rozhovor.

