
Gutfreundova – Otto Gutfreund 
(1889-1927), český sochař (kubismus, 
civilismus), profesor VŠUP v Praze. 
Některá jeho díla byla vystavována na 
Zbraslavském zámku ve sbírce Národní 
galerie. Původně byl pro zbraslavskou 
ulici připraven název Slunečná, nikdy 
však nebyl uveden v platnost. Původně 
bezejmenná ulice byla pojmenována až po 
připojení Zbraslavi k Praze a nesla název 
Sirůčkova (v letech 1976-1993) – Josef 
Syrůček (1901-1966), jeden z prvních 
předsedů zbraslavského místního výboru 
Národní fronty. Správně Syrůčkova.

Ježdíkova – Teodor Ježdík 
(1889-1967), český technik, profesor 
ČVUT, akademik ČSAV, pracoval 
v oboru hydrotechniky, zvláště 
staveb vodních nádrží a využití 
vodní energie. Byl projektantem 
štěchovické přehrady. Do roku 1977 
byla radotínská ulice pojmenována 
podle svého charakteru Krátká.

Josefa Houdka – Josef Houdek (1886-1947), lipenecký občan, 
člen KSČ, za okupace byl internován. Původní název ulice, Zbraslavská 
(do roku 1976), podle polohy ulice vedoucí na Zbraslav, musel být po 
připojení Lipenců k Praze v roce 1974 jako duplicitní změněn.

Kraslická – Kraslice, město 
v západních Čechách u Sokolova s 15 
částmi a 7317 obyvateli. Rozkládá se 
na úpatí západočeské části Krušných 
hor v Kraslickém průsmyku a sousedí 
s německým městem Klingenthal, 
s nímž jej spojuje hraniční přechod 
pro osobní automobily a železnice. 
Mezi roky 1928 a 1977 se radotínská 
komunikace jmenovala Třebízského 
po Václavu Benešovi Třebízském.

na špičkovém postu metropole (viz 
článek Žižková zvolena náměstkyní 
primátora). Naopak s dlouholetým 
působením ve vedení se z vlastní 
vůle rozloučil Ing. Jiří Holub, čestný 
občan Radotína (viz Noviny Prahy 16 
č. 10/2006), jenž bude působit jen jako 
řadový zastupitel. 
   Starostou Městské části Praha 16 byl 
zvolen Mgr. Karel Hanzlík, dosavad-
ní zástupce starostky a šéfredaktor 
Novin Prahy 16. Pozici 1. zástupce 
starosty bude zastávat Mgr. Miroslav 
Knotek, který v minulém volebním 
období působil v zastupitelstvu a byl 
předsedou Komise školské a kulturní. 
2. zástupcem starosty, zodpovědným 
za oblast výstavby, bude dlouholetý 
radní Ing. Milan Bouzek. Pětičlennou 
radu doplní dvojice Hana Žižková 
a Ing. Jan Farník, který má na starosti 
informatiku. Všichni kandidovali za 
ODS, jež získala drtivou většinu 12 
z 15 zastupitelů.
   Na Zbraslavi pokračuje dosavadní 
koalice Občanské demokratické stra-
ny a SNK Evropských demokratů, 
která má v zastupitelstvu nejtěsnější 
většinu jednoho hlasu (10 z 19 zastu-
pitelů). Na více než pětihodinovém 
bouřlivém ustavujícím sněmu byla sta-
rostkou zvolena Mgr. Renata Hůrková 
(ODS), která v minulém volebním ob-
dobí nebyla ani členkou zastupitelstva. 
Jejími zástupci budou Filip Toušek 
(SNK ED), který byl místostarostou 

i v předchozím volebním období, 
a exstarosta Ing. Petr Valenta (ODS). 
Radními byli zvoleni Mgr. Karel Ne-
doma (SNK ED) a PaedDr. Dagmar 
Kobylková (ODS).
   V čele lipenecké radnice zůstává 
Ing. Miroslav Čížek a pomáhat mu 
budou také dva zástupci, dosavadní 
místostarosta Vladimír Milota a nově 
Michal Popek. Radu městské části 
Praha – Lipence budou dále tvořit 
Jiřina Šulcová a Jan Fatka, všichni za 
ODS, která jako jediná strana šla do 
volebního klání.
   Také Velkou Chuchli povede dosa-
vadní starosta Stanislav Fresl (ODS). 
Místo dvou místostarostů bude mít 
městská část jediného, přesněji řeče-
no jedinou: Mgr. Lenku Felixovou 
(ODS). Chuchelští volí pouze 9 svých 
zástupců, rada se zde nesestavuje, 
avšak žádný ze zastupitelů nebude 
moci v nadcházejících 4 letech zahá-
let: Každý se stal předsedou jednoho 
ze 7 výborů (tj. aktivně se zapojí i dva 
„poslanci“ za Stranu zelených a jeden 
za ČSSD).
   Jedině v nejmenší městské části šest-
náctého pražského obvodu, v Lochko-
vě, zůstává vedení zcela beze změn: 
Starostou bude i v dalším volebním 
období Ing. Jiří Rendl a jeho zástup-
cem Eva Filipová (oba ODS). Stejně 
jako ve Velké Chuchli se ani zde rada 
neustavuje.

Do lednového čísla Novin Prahy 16 
připravujeme představení nových 
vedení a jejich priorit do roku 2010.

jednání o „namixování“ rady sledo-
valy, jak se projeví výrazný úspěch 
starostky Prahy 16 (Radotína) Hany 
Žižkové na jejím novém působišti. Pár 
dní po volbách se objevily informace, 
že patří k těm, kteří určitě zasednou 
v městské radě. Nejdříve se spekulo-

valo o kultuře, nakonec se primátor 
přiklonil k oblasti školství, pro níž si 
sama exstarostka přála pracovat.
   Na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva za řečnickým pultíkem zdůrazni-
la, že školství je jednou z nejdůležitěj-
ších oblastí společnosti. „Za patnáct 
let v komunální politice a čtyřletém 

´pestrém´ působení ve funkci starost-
ky Městské části Praha 16 jsem měla 
možnost zabývat se mnoha problémy, 
které naše školství tíží. Řídit tento re-
zort v Praze je úkol nelehký, už proto, 
že zahrnuje 200 institucí zřizovaných 
městem a dalších 400 zařízení, kde 
je zřizovatelem některá z městských 
částí,“ upozornila Žižková.
   A jaké jsou klíčové body, na něž 
se nová náměstkyně primátora chce 

soust ředit? 
V první řadě 
z a j i š t ě n í 
potřebného 
m n o ž s t v í 
i n v e s t i c 
k moderni-
zaci školství 
a vyšší platy 
u č i t e l ů . 
D ů lež i t ým 
cílem musí 
být také šir-
ší zapojení 
škol do čer-
pání fi nancí 
z  f o n d ů 
E v r o p s k é 
unie. Politi-
ka ale není 

jen o dělání líbivých gest; v příštích 4 
letech je nutné pokračovat i v nepopu-
lární optimalizaci školství. Posledním 
cílem, jenž si Hana Žižková vytkla, 
je podpora vzdělávání postižené mlá-
deže.

  Po dva listopadové víkendy probí-
hala na území šestnáctky rozsáhlá 
bezpečnostní akce.
   Strážníci městské policie, posíleni 

o psovody a v jednom případě také 
o kurátora pro děti a mládež ÚMČ 
Praha 16 Jiannise Georgia, DiS., se 
zaměřili na restaurační zařízení a po-
dávání a pití alkoholických nápojů ne-
zletilým, mladistvým, řidičům a také 
na předem vytipované problémové 
lokality.
   V téměř 20 hospůdkách rozesetých 
po celém správním obvodu kontro-
lovali 58 osob, z nichž každá byla 
prolustrována (včetně databáze osob 
hledaných). V případě mládeže byl 
hlavní zájem nasměrován na pití al-
koholu. Pozitivní je, že ani v jednom 
případě nezjistili strážci zákona žádný 
přestupek či hledané osoby. V devíti 
vybraných lokalitách byli zkontro-
lováni celkem čtyři lidé, taktéž bez 
nutnosti dalšího postupu.
   Akce v obou případech končily až 
v časných ranních hodinách.

Kubínova – Josef 
Štefan Kubín (1865-1965), 
český spisovatel, jenž během 
2. světové války bydlel na 
Zbraslavi. Nová do roku 
1976. Původní název podle 
tehdejšího charakteru ulice. 
Po připojení Zbraslavi k Praze 
v roce 1974 musel být jako 
duplicitní změněn.


