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Naučná stezka Radotín

Nová stezka byla připravena Městskou částí Praha 16 

v roce 2022. Zavede vás do těch nejkrásnějších míst 

v nejbližším okolí, včetně nejvýchodnější části Chrá-

něné krajinné oblasti Český kras a západní části 

Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. Budete 

procházet maloplošnými chráněnými územími Klapice 

(PR), Černé rokle (NPP), Orthocerový lůmek (PP), 

Radotínské skály (PP) a Slavičí údolí (PR). Dozvíte se 

o dávné historii tohoto území, o Radotínu a posledních 

více než 1000 letech jeho rozvoje, o zajímavých 

přírodních lokalitách, ale také o současnosti a pláno-

vaném budoucím rozvoji. 

Délka značené trasy přesahuje 11 km a její součástí jsou i dvě ostřejší 

stoupání (na Klapici a pod Lochkovským mostem), celkové převýšení je 

330 m. Lze ji rozdělit na dvě zhruba stejné poloviny a po neznačených 

cestách se za zastávkou č. 10 vrátit po proudu Radotínského potoka do 

centra městské části. Stezka je ideální pro celodenní rodinný výlet, 

proto na ni najdete i dva turistické přístřešky s posezením. 

Naučná stezka se otevírá v roce kulatých oslav Chrá-

něné krajinné oblasti Český kras, která byla vyhlášena 

12. dubna 1972. Na přípravě informačních tabulí zastá-

vek 6, 7, 14 a 15 se podíleli odborní pracovníci Správy 

CHKO a Magistrátu hlavního města Prahy. 

Přívoz přes Berounku, který je písemně zmiňován již roku 1159, byl 
začátkem 60. let minulého století nahrazen pontonovou lávkou

Informace o radotínském školství 

najdete na druhé straně této tabule.
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Vážení spoluobčané, milí Radotíňáci,
držíte v ruce volební program radotínské 
organizace Občanské demokratické strany, kde vám 
představujeme naše plány na následující čtyři roky. 
Ještě před tím, než si je přečtete, dovolte, abych se 
krátce pozastavil nad uplynulým obdobím.

Radotínskou radnici vedu od roku 2006, ale mohu 
konstatovat, že uplynulé volební období patřilo 
určitě k těm nejtěžším. Chod v naší městské části 
již dva roky ovlivňuje rozsáhlá stavební činnost 
Správy železnic, která nutně modernizuje železniční 
koridor a také celou oblast nádraží, což se odrazilo 
zejména na dopravní situaci. Dva roky jsme se 
potýkali s opatřeními kvůli koronavirové pandemii 
a v neposlední řadě čelíme prohlubující se inflaci 
a ekonomickým potížím po vypuknutí války na 
Ukrajině. O to víc mě těší, že se nám i v takových 
podmínkách podařilo naplnit náš volební program na 
léta 2018–2022. A co víc, i přes neočekávané výdaje 
v souvislosti s koronavirovou krizí a zdražením energií 
se nám daří držet vyrovnané hospodaření. Je to mimo 
jiné i tím, že jsme se dopředu na nenadálé situace 
připravili, např. snižováním energetické náročnosti 
– zateplováním městských objektů či instalacemi 
fotovoltaických panelů na vybraných veřejných 
budovách. Právě nezadlužování naší městské části je 
pro nás prioritní. Být dobrými hospodáři se nám daří 
nejen díky snižování provozních výdajů, ale i úspěšnou 
dotační politikou. Městská část Praha 16 patří totiž 
k nejúspěšnějším příjemcům prostředků z evropských 
fondů, programů ministerstev a z rozpočtu hlavního 
města Prahy.  Naše radnice z nich v uplynulém 
období získala zhruba 240 milionů korun. Díky nim 
se v Radotíně podařilo například vybudovat nové 
společensko-kulturní zařízení (Centrum Koruna), 
navýšit kapacitu 1. stupně základní školy, nové 

zázemí získala 
místní služebna 
Policie ČR či 
základní umělecká 
škola. Byl dokončen krytý 
plavecký bazén, rozšířila se 
protipovodňová ochrana v Šárově 
kole, připravuje se zvýšení kapacity 
v mateřské škole.

Pokud sledujete dlouhodobě naši práci, 
víte, že máme plány a vize, které měníme 
v realitu. Od roku 2006 se nám postupnými kroky 
podařilo proměnit městskou část na jihozápadním 
okraji Prahy, zatíženou průmyslovou činností 
uplynulých desetiletí, v místo, kde se lidem dobře žije. 
V místo s dostatkem příležitostí pro společenský život, 
kulturu, sport, zábavu. 

Za vším, co děláme, samozřejmě stojí konkrétní 
lidé. Naši zástupci celé čtyři roky poctivě přistupovali 
k úkolům, které jim byly svěřeny. Větší část tohoto 
úspěšného týmu jde do voleb znovu. Ale máme mezi 
sebou i nové tváře, které znáte z jejich aktivního 
působení v nejrůznějších radotínských spolcích či 
sportovních oddílech. 

Komunální volby nebývají o stranách, ale právě 
hlavně o osobnostech, které dlouhodobě prokazují 
svým aktivním přístupem připravenost oddaně 
pracovat pro občany Radotína a vytvářet pro ně ty 
nejlepší podmínky pro spokojený život. A takové 
osobnosti máme.

Doufáme, že díky Vám budeme moci pokračovat 
v rozvoji našeho krásného Radotína.
Děkujeme vám za podporu!

Karel Hanzlík 
Starosta Městské části Praha 16
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Bydlení
Vytváříme podmínky pro to, 
aby děti, mladé rodiny, střední 
generace a senioři mohli v naší 
městské části důstojně a spokojeně 
žít. Spravujeme obecní byty  
a pečujeme o okolí bytových domů.

Podporujeme dokončení poslední etapy  
Centra Radotín, čímž rozšíříme nabídku  
bydlení pro radotínské rodiny.

Připravíme projekt startovacích bytů pro mladé 
rodiny v oblasti Vinohrady rekonstrukcí objektu 
čp. 75.

Rekonstrukcí bývalé DPS Na Benátkách 
vybudujeme malometrážní byty pro učitele, hasiče 
nebo policisty.

Zachováme a případně rozšíříme stávající bytový 
fond v majetku městské části pro potřeby bydlení 
radotínských občanů.

Uvolněné obecní byty budeme nadále přidělovat 
nejpotřebnějším radotínským občanům, přičemž 
preferovat chceme rodiny s dětmi.

I nadále budeme udržovat výši nájemného 
v obecních bytech na přiměřené úrovni vzhledem 
k růstu cen energií.

Zachováme nabídku malometrážních bytů pro 
radotínské seniory a postupně dle aktuálních 
potřeb rozšíříme kapacitu Domu s pečovatelskou 
službou.

VOLEBNÍ PROGRAM

Plánujeme modernizovat nouzové volání 
pro pečovatelský dům s napojením na sociálně 
zdravotní dispečink a připravíme další sociální 
komunikační linky pro seniory z celého Radotína.
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www.radotin2030.cz

Doprava 
Dopravu v Radotíně nyní ovlivňuje řada vnějších 
vlivů (rekonstrukce železniční tratě, oprava 
Strakonické ulice a Barrandovského mostu, 
výrazný nárůst počtu aut u rezidentů). I proto 
věnujeme dopravní problematice zvýšenou 
pozornost tak, aby byla doprava v Radotíně 
především bezpečná. 

Budeme pokračovat v systémovém řešení dopravy 
v klidu s podporou parkování pro radotínské občany 
(zvýšíme současný stav kolaudovaných parkovacích 
stání v centrální lokalitě městské části).

Zajistíme výstavbu parkovacího domu a zřízení 
dalších parkovacích míst u nového vlakového 
nádraží, které nabídnou také kapacitu pro místní 
občany. 

Dokončíme stavbu „cyklopochozí“ lávky, která 
propojí nádraží s tunýlkem u restaurace Rozmarýn, 
což významně přispěje k bezpečnosti chodců 
i cyklistů.

Připravíme záměr záchytného parkoviště na 
hranicích s katastrálním územím Černošice 
v návaznosti na případnou vlakovou zastávku Na 
Rymáni.

Vybudujeme parkovací místa pro sdílené 
automobily.

Spustíme systém na monitoring dlouhodobě 
odstavených automobilů na území naší městské 
části v podobě uživatelské aplikace a ve spolupráci 
s Policií ČR, Městskou policií hl. m. Prahy a Správou 
služeb hl. m. Prahy zajistíme jejich odtah.

V součinnosti s TSK hl. m. Prahy instalujeme 
bezpečnostní opatření vedoucí ke snížení 
rychlosti tranzitní dopravy na hlavních páteřních 
komunikacích (preventivní měřiče rychlosti, 
bezpečnostní prvky).

Vhodnými stavebně dopravními úpravami v ulicích 
Prvomájová a Vrážská (včetně zavedení zón 
30 km/h), chceme přesměrovat tranzitní dopravu 
na hlavní páteřní komunikace (Výpadová ulice).

V součinnosti s TSK hl. m. Prahy vybudujeme nové 
bezpečnostní prvky kolem křižovatky ulic Karlická, 
Zderazská, Jelenovská (např. bezpečný přechod).

Vybudujeme nový autobusový terminál ve Vrážské 
ulici.

Rozšíříme školní autobusové linky do dalších 
oblastí (Viničky, Eden).

Stavebně dopravními úpravami v ulici Václava 
Balého a na náměstí sv. Petra a Pavla zajistíme 
plynulost dopravy před školním areálem. Zároveň 
v této lokalitě zavedeme v ranních hodinách 
speciální systém s cílem minimalizovat zatížení 
místních komunikací. 

Zajištěním dalších bezbariérových přístupů 
chceme motivovat občany k využívání vlakových 
spojů.

V rámci podpory elektromobility vybudujeme 
dobíjecí stanice v novém projektu Centrum 
Radotín.
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VOLEBNÍ PROGRAM

Bezpečnost
Víme, jak důležitý je pro běžného občana pocit 
bezpečí, a proto budeme i nadále usilovat 
o další zlepšování stavu veřejného pořádku 
prostřednictvím účinného systému prevence 
kriminality a sociálněpatologických jevů. 

Zajistíme majetkový převod staré nádražní budovy, 
kde po rekonstrukci zřídíme služebnu městské 
policie.

V rámci prevence kriminality rozšíříme síť 
městského kamerového systému.

Budeme intenzivně podporovat osvědčenou 
spolupráci Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy 
a dle finančních možností pomáhat modernizovat 
jejich vybavení.

V součinnosti s místní základní školou 
a bezpečnostními složkami podpoříme pořádání 
preventivních akcí zaměřených na ochranu obyvatel 
v návaznosti na mezinárodní bezpečnostní situaci.

Finance
Precizní příprava rozpočtu, průběžná kontrola 
plnění, transparentní hospodaření a účelné 
a efektivní nakládání s finančními prostředky 
jsou pro chod naší městské části klíčové.

Naší prioritou je sestavovat stabilní a dlouhodobě 
vyrovnané rozpočty hospodaření městské části, 
a to i přes aktuální výrazné zvýšení inflace 
a rostoucí ceny energií.

Budeme pokračovat v nezadlužování městské 
části.

Plánujeme i nadále udržet nízké provozní 
výdaje a objem investic na výši předchozích let 
a zefektivňovat chod městské části i pomocí aukcí 
a dalších moderních nástrojů.

Chceme zůstat na území hl. m. Prahy mezi 
nejúspěšnějšími příjemci prostředků z dotačních 
titulů z evropských fondů, programů ministerstev 
a z rozpočtu hlavního města Prahy (ve volebním 
období 2018–2022 jsme získali přes 240 mil. Kč).

Dokončíme přechod městské informatiky 
z externích dodavatelů na interní pracoviště a díky 
tomu snížíme výdaje rozpočtu na činnost úřadu 
a zřízených organizací.

Vhodnými technologiemi chceme snižovat 
ekonomickou náročnost a provozní náklady 
objektů ve správě radotínské radnice 
(fotovoltaické panely, vodní čerpadla, kogenerační 
jednotky, hospodaření s vodou atd.).
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Sport
Pohybové aktivity jsou základem zdravého 
životního stylu, proto se snažíme o to, aby měly 
všechny věkové skupiny v Radotíně možnost 
kvalitního a pestrého sportovního vyžití.

Jednoduchou nástavbou nad šatnami rozšíříme 
sportovní halu o nové prostory.

Podporujeme rozšíření běžeckého oválu a zázemí 
pro atletické disciplíny na městském stadionu.

Připravíme výstavbu tréninkové haly pro venkovní 
sporty vedle budoucího parkoviště P+R.

I nadále budeme podporovat činnost radotínských 
sportovních organizací pravidelným dotačním 
programem.

Podpoříme výuku plavání v rámci školního rozvrhu.

Budeme zajišťovat efektivní správu sportovních 
zařízení ve vlastnictví městské části – bazén, 

biotop, sportovní hala – prostřednictvím 
Radotínské o.p.s., ale i efektivní údržbu 

stávajících veřejně přístupných 
sportovišť.

Vybudujeme nové workoutové 
hřiště v rámci revitalizace 

území po bývalém 
tújovém bludišti 

naproti biotopu.

Dokončíme projekční přípravu celkové 
protipovodňové ochrany pro oblast Rymáň 
a zajistíme finanční zdroje na její realizaci. 

Budeme dále podporovat oblíbené preventivní 
a dopravněbezpečnostní akce pro všechny věkové 
kategorie.

Připravíme pravidelné preventivní nácviky ochrany 
tzv. měkkých cílů (například školních zařízení) 
a cvičení výstavby mobilních částí protipovodňových 
opatření.

I nadále budeme pokračovat v modernizaci vybavení 
pro dobrovolné hasiče.

www.radotin2030.cz
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Zdravotní a sociální 
program 
Dostupná zdravotní péče a podpora sociálně 
slabých či handicapovaných spoluobčanů jsou 
v naší městské části samozřejmostí. Programy 
péče a pomoci spoluobčanům budeme rozvíjet 
i nadále. 

Připravíme a zajistíme nástavbu 
zdravotnického střediska, díky čemuž bude 

možné rozšířit lékařské odbornosti v naší 
městské části.

I nadále budeme zajišťovat 
a rozvíjet poskytování 

pečovatelské služby.

Upravíme další přechody pro chodce tak, aby byly 
přátelské pro postižené občany, tedy bezbariérové 
a s úpravou pro nevidomé.

Budeme podporovat a rozšiřovat sociální, 
preventivní a osvětové programy pro seniory 
a sociálně potřebné, včetně pořádání přednášek 
zaměřených na potírání negativních společenských 
jevů.

Osamoceným seniorům a sociálně slabším 
rodinám s dětmi budeme pomáhat s vyřizováním 
sociálních dávek. V součinnosti s pečovatelskou 
službou pak nabídneme tuto pomoc vybraným 
seniorům i z domácího prostředí.

Rozšíříme nabídku nouzového volání pro seniory 
tak, aby díky této službě mohli co nejdéle zůstávat 
v domácím prostředí.

Zajistíme odborné právní poradenství pro 
občany, kteří se nachází v obtížné životní 

situaci nebo jimž taková situace hrozí 
a neorientují se v možnostech řešení 

těchto nenadálých situací.

Již fungující psychologické 
poradenství v Kulturně-

komunitním centru 
Koruna rozšíříme 

i o pomoc rodinám.
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Služby
obyvatelstvu
Spokojený občan. To je jednoznačně naše největší 
priorita. Kvalitu života ovlivňují mimo jiné dobře 
fungující radnice i rozvoj technologií a služeb, 
kterým věnujeme velkou pozornost.

Budeme pokračovat v digitalizaci radnice a jejích 
archivů, stejně jako v zavádění elektronických 
služeb na podporu činnosti úřadu a zřizovaných 
organizací.

Zprovozníme další stanoviště bezplatného 
internetu na důležitých, veřejně přístupných 
místech.

I přes nedostatečné financování výkonu státní 
správy ze strany státu zachováme v Radotíně 
agendu občanských průkazů, pasů, sociální 
agendy, stavební a živnostenský úřad, silniční 
správní úřad, úřad životního prostředí.

Budeme i nadále efektivně přibližovat služby 
a informace občanům jak tradičními cestami 
(Noviny Prahy 16, Facebook, informační e-maily, 
Mobilní rozhlas, rozesílání SMS, Czech POINT atd.), 
tak i zaváděním dalších moderních elektronických 
nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, elektronická 
úřední deska, možnost úhrady poplatků 
a služeb přes poplatkomaty i on-line. 

Při přípravě výstavby nové radnice 
budeme dbát na zpříjemnění 
prostředí pro jednání občana se 
samosprávou a úředníky na 
jediném místě.

Rozšíříme nabídku časového rozsahu 
u nejžádanějších správních agend pro občany nad 
rámec standardních úředních hodin.

V rámci výstavby Centra Radotín podpoříme 
rozšíření nabídky služeb a obchodů.

Zachováme činnost organizace 
Technické služby Praha-Radotín 
a budeme dále rozvíjet provoz 
jimi spravovaného Sběrného 
dvora.

www.radotin2030.cz
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Školství
Vzdělání je nejlepší investicí, vstupenkou do 
života a předpokladem dalšího rozvoje. A proto 
i my investujeme do našich školských zařízení 
a do budoucnosti naší mladé generace.

Plánovanou nástavbou rozšíříme mateřskou 
školku o další dvě třídy, čímž navýšíme celkovou 
kapacitu školek na 400 míst.

Budeme pokračovat v modernizaci všech školních 
prostor a stravovacích zařízení, především jejich 
vybavení.

I nadále budeme v rámci zkvalitňování výuky 
implementovat projekt „Místní akční plán“ (MAP) 
do školní výuky, který podporuje spolupráci 
zřizovatelů jednotlivých škol, rodičů a ostatních 
aktérů zapojením do procesu vzdělávání 
v mateřské a základní škole.

Podpoříme rychlé uvedení do praxe velkou revizi 
Rámcového vzdělávacího programu a vlastní 
úpravy kurikula (obsahu učiva) Strategie 
2030+ v návaznosti na školní vzdělávací 
program ZŠ Praha-Radotín.

Znovu i finančně podpoříme 
3. vyučovací hodinu plavání 
v 1.–9. ročníku základní 
školy.

Budeme finančně podporovat projekt Trenéři ve 
škole pro výuku tělesné výchovy v 1.–3. třídě.

Podpoříme další spolupráci radotínských 
organizací se školskými zařízeními.

V rámci školního vzdělávacího plánu a povinně 
volitelných předmětů chceme podpořit inovaci 
vyučovacího předmětu polytechnická výchova 
na základní škole, rozvíjet znalosti o technickém 
prostředí, správné pracovní postupy a návyky, 
spolupráci a vzájemnou komunikaci.
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Kultura 
Kultura je to, co nás obohacuje, co nás posouvá. 
I proto věnujeme kultuře v Radotíně dlouhodobě 
velkou pozornost. Komunitní život a dobré 
sousedské vztahy považujeme za velmi důležité.

I nadále ve stejném rozsahu budeme zajišťovat 
činnost kulturních zařízení městské části, jako je 
knihovna, Kulturně-komunitní centrum Koruna 
a kino.

Chceme dále rozšiřovat nabídku kulturně 
společenských akcí organizovaných 

radotínskou radnicí a podporovat veřejné 
kulturní projekty našich občanů 

a neziskových organizací.

Prohloubíme spolupráci se soukromými subjekty 
při podpoře pořádání kulturně-společenských aktivit 
radotínské radnice.

Budeme pokračovat v podpoře činnosti Klubu 
aktivních a nestárnoucích (KAAN). 

Jsme připraveni pokračovat v trendu navyšování 
finanční podpory pro volnočasové organizace 
a spolky věnující se kultuře prostřednictvím 
dotačního systému městské části.

Chceme dále organizovat a rozšiřovat kulturní 
pořady pro seniory (zájezdy, výlety, besedy, 
přednášky, tvůrčí dílny, kulturní vystoupení) 
a podporovat jejich aktivní zapojení do spolkového 
a komunitního života v Radotíně.

Rozšíříme nabídku komunitních projektů pro rodiče 
a děti (Baby bio, divadelní a filmová představení, 
Velký dětský den, Radotínský masopust, komunitní 

aktivity pro celou rodinu na Fajnovém dvoře, 
příměstské prázdninové tábory).

Budeme dále rozvíjet spolupráci 
s partnerským německým městem 

Burglengenfeld. 

Podpoříme spolupráci 
kulturních zařízení městské 

části se základní 
a mateřskou školou.

www.radotin2030.cz



Rozvoj veřejného 
prostoru
Dobře plánované investice jsou 
základem dlouhodobého rozvoje 
městské části. Důležitým krokem je 
budování a podpora kvalitní občanské 
vybavenosti s akcentem na veřejný prostor 
a ohleduplnost k životnímu prostředí. 

Budeme spolupracovat na dokončení projektu 
optimalizace železnice a výstavby nové nádražní 
budovy. Zároveň zabezpečíme úpravy prostoru 
a pěších propojení mezi ulicemi Vrážská 
a Věštínská v návaznosti na nové výstupy 
z vlakového nádraží a nový autobusový terminál.

Zajistíme výstavbu parkovacího domu P+R 
s rezidenčním stáním a napojením na ulici 
Prvomájová a také vybudování dalšího parkoviště 
P+R v areálu vlakového nádraží při Vrážské ulici.

Budeme koordinovat výstavbu projektu Centrum 
Radotín, které nabídne především občanům 
Radotína moderní zázemí pro spokojený rodinný 
život.

Připravíme a zrealizujeme výstavbu nového 
objektu úřadu Městské části Praha 16, který 
občanům poskytne služby se všemi agendami „pod 
jednou střechou“.

V návaznosti na dokončení rekonstrukce lávky 
přes Berounku provedeme úpravy náměstí sv. 
Petra a Pavla a v ulici Václava Balého s cílem 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v této 
lokalitě.

Uskutečníme rekonstrukci bývalého objektu domu 
s pečovatelskou službou Na Benátkách tak, aby 
zde vznikly nové služební byty pro pedagogy, 
hasiče či policisty sloužící v Radotíně. 

Připravíme výstavbu bytového domu se 
startovacími byty pro mladé rodiny s dětmi v ulici 
Vinohrady. 

Dokončíme poslední část technické vybavenosti 
v oblasti Staňkovka a ulice Nýrská.

Budeme postupně rekonstruovat místní 
komunikace vybudované v 90. letech.

| 12 |Od vizí k realitě
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Životní prostředí
Radotín leží uprostřed přírody, mezi řekou 
a hranicí chráněné krajinné oblasti. Ochrana 
jedinečných lokalit naší městské části, podpora 
ekologických projektů a úprava veřejných 
prostranství patří k našim dlouhodobým 
prioritám. 

Na vytipovaných a připravených veřejných 
plochách zvýšíme podíl zeleně, a to zejména 
výsadbou nových vzrostlých stromů a keřů, ale 
i vytvořením okrasných květinových záhonů.

Vybudujeme systém pro zadržování a využívání 
dešťové vody ve veřejném prostoru.

Budeme revitalizovat parkovou zeleň mezi ulicemi 
Věštínská a Vrážská – vysadíme nové vzrostlé 
stromy, vybudujeme mlatové cesty a místo 
doplníme o nový vodní prvek.

V rámci II. etapy výstavby Centra Radotín vytvoříme 
příznivé životní podmínky pro stávající i nové 
obyvatele – zvýšíme podíl zeleně a vodních ploch 
ve veřejném prostoru.

I nadále budeme zajišťovat provoz sběrného dvora 
pro odkládání separovaného odpadu občany a také 
poskytovat systém bezplatného svozu bioodpadu 
technickými službami pro obyvatele Radotína.

Ve spolupráci s hlavním městem Prahou budeme 
pokračovat v přípravě Sportovně-rekreačního 
areálu Radotín (oblast mezi ulicí Výpadovou 
a řekou Berounkou) jako přírodního parku 
s podstatnou redukcí vodních ploch vedených ve 
stávajícím územním plánu.

Ve spolupráci s Povodím Vltavy chceme připravit 
revitalizaci přírodního charakteru Radotínského 
potoka a jeho nejbližšího okolí a další části břehu 
Berounky.

Budeme prosazovat zavedení autobusových linek 
na alternativní pohon na území naší městské části 
(autobusy 245 a 248).

Připravíme výstavbu dalších podzemních 
kontejnerových stanovišť na tříděný odpad 
v centrálních částech Radotína.

Novou naučnou stezku doplníme turistickým 
mobiliářem (přístřešky, posezení) a herními prvky.

Provedeme revitalizaci nového hřbitova Na 
Pískách včetně výsadeb zeleně a umístění 
přírodního vodního prvku.

Zajistíme vybrané budovy ve správě naší městské 
části fotovoltaickými panely, čímž přispějeme ke 
zlepšení energetické náročnosti budov.
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KANDIDÁTI

Mgr. Karel Hanzlík (56) 
starosta Městské části 
Praha 16

Moje profese
Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy v Praze, pedagogický obor zeměpis – tělesná výchova. 
Po studiích jsem učil na zdejší základní škole. Od roku 2006 jsem 
vedl radotínské občanské demokraty do komunálních voleb a již 
čtvrté volební období vykonávám funkci radotínského starosty. 
Před tím jsem byl v letech 2002–2006 místostarostou s hlavní 
gescí školství. V posledních čtyřech letech jsem i zastupitelem 
hl. m. Prahy, kde jsem členem Výboru pro sport a volný čas, dále 
Bezpečnostního výboru a Výboru pro vzdělávání a výchovu při 
ZHMP. Jsem předsedou Místního sdružení ODS Radotín a prvním 
místopředsedou OS ODS Praha 5. 

Moje zájmy
Jsem trojnásobným otcem. To je nyní, vedle práce pro Radotín, 
největší náplní mého života. Dcerce Natálce jsou necelé dva 
roky, novorozené Janičce je jeden měsíc. Dospělý syn David 
(23) dokončuje bakalářské studium na VŠ. K mým zálibám patří 
především sport – basketbal, kolo, plavání, lyžování sjezdové 
i klasické. Zajímám se o politologii a geografii. Mám v oblibě 
historii, jelikož je hodně poučná. Rád cestuji.

Můj vztah k Radotínu
Radotín miluji. Můj lokální patriotismus vychází z dlouhé 
tradice – žili tu všichni moji prarodiče, rodiče i sestra s rodinou. 
Od svého narození zde žiji i já a můj syn David. Po radotínské 
základní škole jsem v letech 1980–1984 studoval na báječném 
radotínském gymnáziu (dnes Oty Pavla). Po dokončení vysoké 
školy jsem nastoupil do místní základní školy jako učitel 

zeměpisu 
a tělesné 
výchovy, kde 
jsem působil do 
roku 2002. Od roku 
1990 jsem při ZŠ a místním 
oddílu trénoval basketbal, 
vedl jsem také družstvo mužů. 
V posledních letech pravidelně 
organizuji v době jarních prázdnin lyžařský 
zájezd pro radotínské děti. Do komunálního 
politického života jsem se zapojil jako zastupitel 
již v roce 1994.

Na Radotínu, kde mám spoustu kamarádů a přátel, 
mám rád jeho příměstský charakter a ideální polohu. Když 
chcete, jste za pár minut pěšky v krásné přírodě Českého krasu, 
v povodí Berounky, na kole třeba i v Podbrdí. Naopak když 
chcete do centrálních částí hlavního města, jste tam vlakem za 
15 minut. 

Jsem člověk, který se snaží dodržet slovo a neustále něco 
zlepšovat. A to jsou vlastnosti, které mě motivují a pohání dál 
i při mé práci na radnici.

1
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Bc. Simona 
Baráková (52) 
radní, učitelka

Moje profese
Vystudovala jsem speciální pedagogiku. Pracuji 30 let jako 
učitelka na prvním stupni, na zdejší základní škole učím již osm 
let.

Moje zájmy
K mým největším zájmům patří práce s dětmi a sport. Ráda chodím 
na koncerty a cestuji. Volný čas trávím nejraději s rodinou a přáteli.

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně jsem se narodila a trvale zde bydlím. Mám tu celou 
svou rodinu a spoustu přátel. Jsem trenérkou lakrosu – mám na 
starost děti a ženy. Poslední volební období působím jako radní. 

Radotín je úžasné místo pro život. Práce s dětmi mi dělá velkou 
radost, stejně tak dobré vztahy s lidmi, sousedy, spoluobčany. 
Ráda bych se i nadále podílela na utváření komunitního života 
v naší městské části a věnovala se podpoře seniorů.

Mgr. Miroslav Knotek 
(54) 
radní, místostarosta

Moje profese
Vystudoval jsem Pedagogickou 
fakultu na Západočeské univerzitě 
v Plzni a poté Školský management 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Po studiích jsem 13 let učil na základní škole, jeden 
rok jsem pracoval jako projektový manažer. Od roku 
2006 jsem radním a prvním místostarostou Městské části 
Praha 16 – Radotín. 

Od roku 2001 jsem starostou Sokola Radotín, působím také jako 
člen školské rady Základní školy Praha-Radotín a SOU Pod Klapicí, 
předseda Správní rady radotínská o.p.s (provozovatel bazénu, 
sportovní haly a biotopu) – vše bez nároku na honorář.

Moje zájmy 
Je to zejména sport. Vyrostl jsem v TOM Radotín. Rád lyžuji, hrál 
jsem hokej za Černošice, ale hlavně celý život se pohybuji kolem 
lakrosu. Jsem členem a bývalým hráčem LCC Radotín, lakrosový 
trenér, bývalý hráč a trenér českého národního týmu, účastník 
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. Také se zajímám o historii.

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně jsem se narodil, chodil jsem zde do školy a žiji tady 
se svou rodinou po celý život. Berounka a její okolí byla naším 
hřištěm, takže se cítím jako kluk od Staré řeky. Měl jsem to štěstí, 
že jsem se díky důvěře Radotíňáků mohl od roku 2006 podílet na 
přeměně Radotína. Mám radost ze všech projektů, které se zde 
podařily realizovat a které slouží místním občanům – od dětí po 
seniory. Myslím, že se stačí rozhlédnout kolem sebe a každý vidí, 
jak se Radotín od roku 1989 proměnil. Ten posun je neskutečný, 
není lepší místo pro život než v Radotíně. 

www.radotin2030.cz
2
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KANDIDÁTI

Ing. Petr Šiška (59) 
radní, odborný poradce  
v oblasti veřejných zakázek

Moje profese
Vystudoval jsem obor Automatizované systémy řízení na Českém 
vysokém učení technickém v Praze. Od roku 1991 podnikám 
v oblasti mezinárodní nákladní dopravy a od roku 2001 jsem také 
poradce a administrátor veřejných zakázek. 

Moje zájmy
Mám rád sport, který ještě občas aktivně provozuji. Miluji divadlo 
a koncerty všech žánrů. Jsem nadšený děda malého vnuka a jsem 
hrdý na to, že moje rodina žije v domě postaveném svépomocí po 
revoluci na Viničkách.

Můj vztah k Radotínu
Byl jsem v 90. letech aktivní v místním volejbalovém oddílu a od roku 
1985 také vedoucí letních táborů. Od roku 2010 zasedám v dopravní 
komisi a od roku 2020 jsem radním Městské části Praha 16.

Líbí se mi neustálé zlepšování kvality života v Radotíně a okolí 
a chci v úsilí radnice nadále pokračovat. Navíc mám v úmyslu 
podpořit všechny formy kulturní a společenské aktivity občanů.

Ing. Viktor Krištof, 
MBA (43) 
filmový 
producent

Moje profese
Vystudoval jsem Vojenskou akademii 
v Brně (ŘSBI) a následně Dominican 
University v Illinois, obor ekonomika 
a management. Přes 10 let jsem filmovým 
producentem, podílel jsem se např. na filmech 
Princezna zakletá v čase nebo Jan Žižka. Také řídím 
Pražský filmový a kulturní institut. 

Moje zájmy
Žiji s partnerkou Lenkou a Daníkem (4,5 roku) kousek nad kinem. 
Rád rybařím, houbařím, čtu, hraji na kytaru a zpívám, zajímám se 
o dění u nás i ve světě, jezdím na lyžích i snowboardu, s oblibou 
vyvětrám kolo či motorku. Mou velikou vášní jsou informační 
technologie. Nesmím zapomenout na hry všeho druhu, především 
deskové.

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně jsem se narodil a stejně jako moje rodina tu žiji skoro 
celý život. Byl jsem členem TOM Radotín, chodil do umělecké školy. 
V současnosti se podílím především na kulturních akcích, jako je 
např. Radotínská neckyáda, rodeo, dětské dny, Královský průvod, ale 
také na autorském promítání filmů či pořádání koncertů.

Na Radotínu mám především rád, že se tu lidé znají a že si jsou 
blízcí. To je pražský unikát. Radotín se také za posledních 20 let 
proměnil z umouněného káčátka ve fešáka, který se může hrdě 
chlubit vlastním peřím. Do budoucna bych se rád osobně zasadil 
o vizuální kultivaci Radotína, revitalizaci parků, zóny kolem řeky 
apod. Připravuji koncept vzájemné podpory a propagace kulturních 
a sportovních zařízení a jejich propojení s občany.

5
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Mgr. Jakub 
Mareš (28) 
hydrogeolog

Moje profese
Jsem Ph.D. studentem hydrologie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy, kde bych také rád působil i po dokončení studia.

Moje zájmy
Mezi mé záliby patří především sport – kromě lakrosu také 
turistika a cyklistika. Dále rád rybařím a cestuji. 

Můj vztah k Radotínu
Jsem dlouholetým brankářem lakrosu za LCC a hlavním vedoucím 
v Radotínském turistickém klubu. 

Líbí se mi poloha Radotína, kde je všechno dostupné 
a s přírodou za rohem. Chtěl bych se podílet zejména na zlepšování 
životního prostředí, což považuji v dnešní době za prioritu. Lidé 
musí začít vracet přírodě to, co jim dává. 

Jan Fleischner (27) 
realitní makléř

Moje profese
Již osm let se věnuji práci realitního makléře. 
Pracuji pro mezinárodní společnost RE/MAX jako 
OSVČ, jsem tedy zvyklý, že se o sebe musím postarat 
sám. Podnikat jsem v tomto oboru začal hned po maturitě 
na osmiletém gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků. Původně to 
měla být zajímavá brigáda k vysoké škole, ale záhy jsem zjistil, že 
mě natolik naplňuje, až jsem – přes odpor rodičů – studií zanechal. 
Dnes svého rozhodnutí rozhodně nelituji a patřím mezi špičku 
realitních makléřů v ČR. V roce 2019 jsem vyhrál první ročník ocenění 
„Makléř roku do 26 let“ a patřím do „Hall of Fame“ celosvětové sítě 
RE/MAX, čehož jsem dosáhl jako nejmladší český makléř v historii 
společnosti. 

Kromě práce v zastupitelstvu jsem členem výboru tenisového 
klubu, věnuji se činnosti v komisích (stavební a dopravní). Pro místní 
děti každý rok spoluorganizuji lyžařský kurz v Krušných horách, 
kterého se účastním jako instruktor. Finančně podporuji zdejší 
lakrosový oddíl.

Moje zájmy 
V poslední době jsem se opět velmi aktivně vrátil ke sportu. Hraji 
golf, chodím pravidelně cvičit, jezdím na kole, v zimě na lyžích 
a na běžkách. Velmi mě zajímá politika a dění v ČR i ve světě, mou 
zálibou je dobré jídlo a gastronomie obecně.

Můj vztah k Radotínu
Miluji zdejší atmosféru, která si bere to nejlepší z bydlení ve velkém 
i malém městě. Je skvělé, že například při výletu na kole se během 
tří minut dostanu do přírody a nemusím se složitě dopravovat 
z centra města. Rád bych do budoucna pokračoval v práci zdejšího 
vedení radnice a naplnil tak odkaz po svém dědečkovi, Milanu 
Stodolovi, který pro Radotín dýchal, a ačkoli se nikdy přímo nezapojil 
do komunální politiky, udělal pro něj mnoho dobrého.

www.radotin2030.cz
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KANDIDÁTI

Ing. Jan Farník (70) 
radní, informatik

Moje profese 
Vystudoval jsem České vysoké učení technické v Praze. Mým 
oborem jsou informační technologie a informatika. Zabýval jsem 
se také vývojem CNC strojů.

Moje zájmy
Baví mě má profese – počítače. Rád si vyjedu na kole, hraji tenis 
a lyžuji. A k mým velkým koníčkům řadím také fotografování. . 

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně žiji 31 let. Jsem dlouholetým členem místního 
tenisového klubu. Jsem zde šest volebních období zastupitelem 
a radním, pět volebních období předsedou bytové komise. 
V Radotíně se mi rozhodně líbí zlepšování podmínek pro stávající 
občany, obzvláště v oblasti bytové politiky. Občanská vybavenost, 
dopravní spojení do centra, služby, zdravotnictví, to vše dělá 
z Radotína krásné místo pro život.

Ing. Irena 
Farníková (70) 
programátorka, 
knihovnice

Moje profese
Vystudovala jsem Fakultu elektrotechnickou na 
ČVUT v Praze. Třicet let jsem pracovala na českém 
energetickém dispečinku jako programátor a správce 
databází. Od roku 2006 jsem pomáhala vybudovat novou 
radotínskou knihovnu jako moderní informační centrum nejprve 
jako informatik, poté jsem tu byla 15 let jako vedoucí knihovny 
a v současnosti jsem správcem webových stránek.

Moje zájmy
Zajímám se léta o historii Radotína. Mám v oblibě literaturu, 
lyžování, turistiku a v neposlední řadě jsem ráda, když mohu být 
s vnoučaty. 

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně bydlím od narození, v domě, který postavili moji 
praprarodiče. Jsem dlouholetou členkou zdejšího tenisového 
oddílu, bývalou hráčkou volejbalu RSK. Od roku 2007 jsem 
členkou zastupitelstva. Členkou ODS jsem od založení radotínské 
místní organizace v roce 1991. Jsem předsedkyní Letopisecké 
komise, starám se o webové stránky komise a jsem radotínskou 
kronikářkou – stejně jako byla moje maminka. Chci proto i nadále 
popularizovat bohatou historii Radotína.

Ráda mám propojení města a přírody, blízkost řeky i lesa 
a samozřejmě ohromné možnosti společenského, kulturního 
a sportovního vyžití, které Radotín nabízí. Jako největší radotínský 
problém pociťuji dopravu – v pohybu i v klidu. 
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Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. (44)
architektka, vysokoškolská pedagožka

Moje profese
Jsem vystudovaná architektka na Fakultě architektury ČVUT 
v Praze. Na fakultě vyučuji urbanismus a jsem asistentka 
v ateliéru, který se rovněž zaměřuje na urbanistická zadání. 
V rámci fakulty se věnujeme spolupráci s kolegy z krajinářského 
oboru a oboru územního plánování. Věřím, že součinnost vede 
k lepším výsledkům a lépe připravuje studenty na povolání. 
V poslední době spolupracujeme se zahraničními univerzitami 
na společných zadáních, abychom studentům ještě více rozšířili 
obzory.

Moje zájmy
Mám ráda turistiku, výlety do okolí, přírody, ale i do historických měst. 

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně žiji 17 let, mám tu spoustu kamarádů a přátel. 
Radotín mám ráda, protože leží blízko přírody, Berounky, ale 
současně je odtud snadná dostupnost do Prahy pomocí MHD 
a vlaku. Je tu klid a přitom všechno. Představuji si, že bych se 
věnovala územnímu rozvoji, stavebním aktivitám – tedy tomu, co 
je i moje profese.

Mgr. Sabina Krejčí (29) 
vedoucí radotínské knihovny

Moje profese
Vystudovala jsem obor Mediální studia na Metropolitní univerzitě 
Praha. Nyní pracuji jako vedoucí radotínské knihovny.

Moje zájmy
Mezi moje hlavní koníčky patří literatura, sport a umění.

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně žiji od narození. Jako vedoucí knihovny se snažím 
rozvíjet spolupráci s mateřskými a základními školami v Radotíně 
i okolí. Také podporuji kulturní a společenské akce (výstavy 
a vernisáže, besedy…) zdejších umělců a škol.

Ráda bych podpořila další rozvoj Radotína a zkvalitnění života 
lidí všech věkových kategorií, od nejmenších po seniory, ať už jde 
o vzdělávání, bezpečnost, zdravotní zařízení, nebo volnočasové 
aktivity (kulturní a sportovní). 

www.radotin2030.cz
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Ing. Martina 
Ježková (44) 
personální ředitelka

Moje profese
Vystudovala jsem fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. Pracuji jako regionální personální ředitelka 
ve společnosti Tchibo, kde mám zodpovědnost za osm evropských 
zemí. 

Moje zájmy
Mou vášní je sport – volejbal, kolo, brusle, lyže. Ráda cestuji 
s manželem a svými dvěma dětmi (13 a 12 let).

Můj vztah k Radotínu
Moje rodina žije v Radotíně od roku 1929, já sama zde bydlím 
již 11 let. Posledních 6 let trénuji s manželem a kamarádkou 
radotínské děti ve volejbale a minivolejbale. 

Radotín je nádherné místo pro život. Rodiny s dětmi tu najdou 
prakticky vše, na co si vzpomenou – školy, školky, instituce, 
kulturu, sportovní vyžití, zdravotní zařízení, komunitní spolky. 
A především tu žije spousta lidí, kterým na Radotíně záleží a chtějí 
ho posouvat dál. Velmi oceňuji zlepšování podmínek v oblasti 
školství a sportu. 

Mgr.Bc 
Kateřina 
Poludová, DiS. 
(48)
bezpečnostní 
specialistka

Moje profese
Přes dvacet let se pohybuji v oblasti bezpečnosti, 
prevence kriminality a vzdělávání pracovníků 
bezpečnostních složek. Jsem šéfredaktorkou časopisu 
Bezpečnost s profesionály. Mám vysokoškolské vzdělání 
bezpečnostně právního zaměření.

Moje zájmy
Již třicet let jsem v roli snad dobré maminky dvou synů a poslední 
tři roky také v úloze babičky, i když té pracující. Mým celoživotním 
koníčkem jsou psíci jezevčíci a aktuálně se snažím o lovecký 
výcvik svého nejmladšího Tomíka IV.

Můj vztah k Radotínu
V rámci radotínské samosprávy jsem byla po dvě volební období 
členkou dopravně bezpečnostní komise a v posledním volebním 
období předsedkyní komise bezpečnostní. V těchto komisích jsem 
se snažila Radotínu předat své zkušenosti z oblasti bezpečnosti 
a prevence kriminality.

Radotín se před dvaceti lety stal novým domovem pro mě 
a mé dva syny. Po rozvodu jsme zde začali novou etapu života. 
Mám ráda propojení komfortu městského bydlení s okolní 
přírodou a řekou Berounkou. Líbí se mi také možnosti kulturního 
a sportovního vyžití. V neposlední řadě oceňuji i propojení 
historické zástavby s moderní architekturou. Těším se, až bude 
dokončena revitalizace železnice a budeme si moci Radotín zase 
v klidu a bez omezení užívat.

KANDIDÁTI
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Ing. Milan Bouzek (74) 
podnikatel ve stavebnictví

Moje profese
Vystudoval jsem Stavební fakultu na Českém vysokém učení 
technickém v Praze. Po studiích jsem pracoval převážně jako 
stavbyvedoucí, poté jsem ve stavebnictví podnikal. Od roku 1994 
působím v zastupitelstvu Městské části Praha 16, od roku 2006 do 
roku 2020 jsem byl místostarostou.

Moje zájmy
Mými koníčky jsou cestování a vodácký sport. 

Můj vztah k Radotínu
Bydlím v Radotíně od narození, jsem dlouholetým předsedou 
zdejšího vodáckého oddílu. Odmala žiji u Berounky a právě 
poloha městské části v údolí této řeky dělá z Radotína úžasné 
místo. Všichni, kdo zde žijeme desítky let, vidíme jeho proměnu. 
V posledních letech se povedlo udělat neskutečně velký pokrok. 
Radotín je moderní městskou částí, obklopenou zelení, a já věřím, 
že to tak zůstane po další generace.

Michal Pavlát (42) 
profesionální hasič

Moje profese
Mám středoškolské vzdělání s maturitou technického zaměření. 
Pracuji jako profesionální hasič. Kromě svého zaměstnání, které 
beru jako poslání, se věnuji také ruční výrobě brýlí a navrhování 
jejich designu.

Moje zájmy
Samozřejmě rodina (mám dvě malé dcery), se kterou rád trávím 
volné chvíle v přírodě, a dalším mým koníčkem – kromě výroby 
brýlí – je hra na kytaru.

Můj vztah k Radotínu
V Radotíně žiji od narození, mám zde rodinné i přátelské vazby, 
působím tu dlouhodobě jako skautský vedoucí.

Radotín vnímám jako skvělé místo pro život na pomezí přírody 
a města, chci zlepšovat veřejný prostor a věnovat se otázkám 
životního prostředí. Také bych se rád zaměřil na potřeby rodin 
s dětmi.
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ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 16 (Radotín)
Přijďte nás podpořit 23. a 24. září 2022
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