
 

RADOTÍNSKÝ KURÝR 
Rak & Malátová & Pomahač uvádějí SPOLEČNĚ PRO RADOTÍN:  

„Aby to v Radotíně zase lépe klapalo!“ radotin.kvalitne.cz 

 

Radotínská volba: moderní, otevřená a solidární 

samospráva, nebo bobtnající a drahé město? 
 Přestřihnutí slavnostní pásky před novou budovou je snazší než zajištění její trvalé 

ekonomické udržitelnosti. Městské budovy či mosty tak podezřele často chátrají, bourají se 

a posléze se znovu draze stavějí – a dodavatelé si přicházejí na své. Jsme přesvědčeni, že doba 

velkolepých projektů skončila a pro nastávající náročné časy nabízíme zcela odlišný 

management otevřenosti, chytrých řešení a „drobné masarykovské práce“. Byrokracii 

chceme digitalizovat, proto nebudeme stavět nové drahé sídlo úřadu. Rozšíříme a opravíme 

fond městských bytů, které jsou alternativou k nedostupnému soukromému bydlení 

i problémovým ubytovnám. Městské služby od bazénu přes kulturní zařízení až po jídelnu 

budou finančně dostupnější seniorům, mládeži či rodinám, kterým hrozí finanční tíseň. 

Bohatství města totiž musí sloužit všem jeho obyvatelům! 

 

 Vážené čtenářky 

a čtenáři – a nač už chodit 

kolem horké kaše – milí 

voliči! Poštovní schránky vám 

ztěžkly drahými volebními 

brožurami a radnice téměř na 

každý den nachystala záplavu 

chleba a her. Nákladnou 

a dlouhodobou kampaň vidíte 

všude kolem sebe. Ostatně ani 

naučná stezka nevyrostla 

v předvolebním čase náhodou 

a náhodou nemá ani své 

poslední zastavení právě na 

budoucím staveništi. 

Centrum, jehož podobu 

můžete ovlivnit právě v těchto 

volbách, tam je představeno 

jako hotová věc. Těžko hledat 

lepší příklad arogance moci. 

 Kolik a koho asi stála 

všechna ta blyštivá zábava 

s tunami křídového papíru, 

drahého tisku a s profi PR? 

Vydání Kurýra nás na 

pouhých čtyřech stranách 

vyšlo na 9053 Kč. Platíme si 

je sami a naši kandidáti vám je 

osobně ve svém volném čase 

roznášejí. Prohlédněte si jejich 

medailónky, přečtěte si 

rozhovor s Lucií Malátovou, 

dvojkou naší kandidátky, 

a posuďte, zda vám slibujeme 

něco nereálného. Ani chléb 

a hry, ani pot a slzy, ale 

otevřenost, práci, poctivost 

a diskusi. Jsme jedni z vás. 

          Jan-Matěj Rak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tři členové městské rady placení na 

plný úvazek a dvanáct komisí, o jejichž 

činnosti občané nevědí nic. Ztrátové Noviny 

Prahy 16 propagující vedení Radotína 

v širokém okolí – ovšem za peníze z našich 

daní. Bezpečnostní agentura, která za sto 

tisíc měsíčně supluje práci městské policie 

vytížené rozdáváním pokut za parkování. 

Chystaná nová budova úřadu (měla dle slibů 

samosprávy již dávno stát) má pojmout 

úřednictvo z dříve nákladně opravované 

akumulátorky. Ta má být zdemolována a 

nahrazena drahými byty. Ve zprávě 

nezávislého Hlídače státu, sledujícího riziko 

korupce a nehospodárného nakládání                

s veřejnými penězi, skončil Radotín v celé 

Praze předposlední. I jinak povedená naučná 

stezka propaguje neexistující stavby 

soukromého developera. Radotín se stal 

městem, kde „zítra již znamená včera“. 

Digitalizace, otevřenost, efektivita 

 Neefektivní městské služby                   

a nekvalitní rozhodování zlepšíme vyšší 

veřejnou kontrolou. Jednání zastupitelstva  

budeme přenášet a nahrávat na video. Plný 

plat půjde pouze jednomu funkcionáři za naše 

sdružení, množství komisí omezíme, a jejich 

jednání otevřeme veřejnosti. Veškeré podněty 

a stížnosti občanů budeme řešit u kulatého 

stolu při pravidelné „kávě se starostou“ 

otevřené všem Radotíňákům. Zavedeme 

rozklikávací rozpočet, kde každý uvidí, jak 

město hospodaří s jeho penězi. 

Transparentní a rozumná výstavba 

 Všechny stavební záměry budeme již 

od prvního projednávání zveřejňovat, aby se 

s nimi mohli občané včas seznámit. Ty 

veřejné pak projdou řádnou soutěží a 

veřejným projednáním. Zastavíme výprodej 

městského majetku a budeme tvrdě jednat 

s developery. Využijeme všech zákonných 

nástrojů územního plánování a institucí 

městského architekta, aby se radotínská 

sousedství dále nezahušťovala a neměnila 

v lokality předražených a nevzhledných 

bytových projektů či soukromých ubytoven. 

Radotín má totiž sloužit především 

Radotínským!           Matěj Pomahač 



   

4. Jan Šatra: „Chci transparentnější hospodaření!“ 

Ing. Jan Šatra (51 let); absolvent plzeňského gymnázia a pražské VŠE, pracuje v bankovnictví v segmentu 

korporátní klientely a skoro dvacet let žije v Radotíně s přítelkyní a se synem. Kandidaturu vnímá jako 

službu veřejnosti, je připraven pracovat naplno v zájmu všech a radnici chce okysličit novými tvářemi 

a nápady, jak v oblasti každodenního života, tak strategického rozvoje. Přeje si větší zapojení občanů 

formou rozklikávacího rozpočtu či online jednání zastupitelstva, chce vylepšit předposlední místo naší 

radnice v pražském K-indexu Hlídače státu za loňský rok. Žije na Mramorce, vede Radotínskou TOP 09. 

7. Tomáš Sladký: „Radotín Radotíňákům!“ 

Bc. Tomáš Sladký (51 let); rozený Radotíňák, původní profesí elektrotechnik. Od 

roku 2004 se pohybuje v pozicích spjatých s projektovým managementem 

v soukromých společnostech a poté i ve veřejné správě. Je členem komory 

projektových manažerů, specializuje se na veřejné zakázky, a proto navrhuje 

provedení auditu hospodaření městské části a prověření zadávacích řízení za 

uplynulých 48 měsíců. Racionální pragmatik, sportovec, oceňující systém 

a pořádek. Člen TOP 09, žije pod Říhákem. 

11. Zdeněk Bohdanecký: „Za moudré, nikoli modré rozhodování!“ 

Zdeněk Bohdanecký (45 let); je radotínským rodákem. Profesí programátor, posledních 15 let je 

konzultantem pro digitalizaci podniků a archivaci dat. Je příslušníkem starobylého rodu a členem 

rytířského řádu lazariánů, jedné z nejstarších charitativních organizací světa.       

Má rád kvalitní typografii, umění, radotínské pivo a lakros, jezdí na skládacím       

kole. Hodlá zlepšit elektronickou komunikaci – nejlepší úřad je ten, na který           

občan vůbec nemusí. Žije na starém Sídlišti a je členem Koruny České. 

 

 

13. Zuzana Pomahačová: „Radotín si zaslouží lepší dětská hřiště!“ 

Mgr. Zuzana Pomahačová (45 let); pochází z Karviné, vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity 

v Hradci Králové, učí angličtinu na Gymnáziu Oty Pavla a žije s manželem Matějem a synem Kryštofem. 

Hodně se pohybuje mezi maminkami a tatínky s dětmi, a proto silně vnímá nedostatečnost a nevídanou 

zastaralost zdejších dětských hřišť. Zasazuje se o jejich rekonstrukci. Je nezávislá kandidátka. 

  

 

15. Tereza Hundáková: „Nechci kritizovat, ale pomáhat tam, kde je třeba!“ 

Mgr. Tereza Hundáková (42 let); profesí pedagožka, pochází z krušnohorského Nejdku, žije s manželem 

a třemi dětmi na starém Sídlišti. Společnou kandidátku podpořila jako nezávislá s nominací KDU-ČSL. 

  

        10. Vratislav Šustr: „Chci Radotín i pro mladší generace!“ 
Mgr. Vratislav Šustr (24 let); vyrůstal na pražském Smíchově a donedávna žil v Černošicích. Absolvoval 

učitelství dějepisu a zeměpisu na Univerzitě Karlově, pracoval v Archivu bezpečnostních složek, nyní učí

    na základní škole v Modřanech. Svou kandidaturu vnímá jako přijetí  

   odpovědnosti za obec a její okolí. Žije u Sanatorky a je členem TOP 09. 

 

12. Filip Řehoř: „Sto malých věcí pro Radotín místo obřích projektů!“ 

Ing. Filip Řehoř, PhD. (35 let); starousedlík (jeho prapradědeček byl statkářem v domě číslo 1), žije 

s rodinou Na Betonce. Absolvoval stavební inženýrství na ČVUT a nyní je vedoucím projektantem mostů. 

Rozvoj Radotína se podle něj doposud jednostranně soustředil hlavně na velké investiční projekty, a byť 

je řada z nich povedených, většina z nich zůstala nedotažena – je přesvědčen, že úspěch radnice lze měřit 

daleko lépe než přes kubíky betonu. Je nestraníkem, nominovala jej KDU-ČSL. 

 

14. David Garkisch: „Chci kvalitnější noviny!“ 

David Garkisch (48 let); je už od „devadesátek“ novinářem, pracoval postupně 

jako reportér, redaktor, editor, publicista, autor, šéfredaktor, scénárista, 

dramaturg i režisér. Prošel novinami, televizí i rozhlasem. Rodák, srdcem 

navždy u Berounky a mezi radotínskými přáteli, hrdě hlásí, že Radotín je 

nejlepší místo ve vesmíru spojující všechny výhody jedné z evropských 

metropolí s relativně poklidným životem maloměsta. Jako novinář cítí, že by 

místní noviny neměly být pouze výkladní skříní radnice. Ke zvýšení zájmu       

o věci veřejné chce přispět mimo jiné živě přenášeným záznamem jednání 

zastupitelstva. Žije na Benátkách a kandiduje jako nezávislý. 



Jaký máš vztah k Radotínu? 

 Začátkem 20. století si můj pradědeček František Ježek 

vyhlédl tehdy průmyslový Radotín jako místo k dobrému 

rodinnému životu. Byl to opravdu chytrý muž, nemýlil se. A já 

jsem v Radotíně strávila většinu svého života, stejně jako moji dva 

synové. 

Tvému pradědečkovi se Radotín líbil. Jak se ale líbí dnes tobě? 

 Celá městská část se v posledních letech mění a já si 

nemyslím, že se pro nás mění k lepšímu. Není mi to lhostejné, 

a proto jsem několik let členem kontrolního výboru zastupitelstva. 

Věnujeme zde čas stížnostem, peticím a důsledně kontrolujeme 

hospodaření městské části. 

Radotín se skutečně výrazně mění, to 

nelze nevidět. Kde vnímáš ty zápory? 

 Radnice se bohužel dlouhodobě 

nebrání další zástavbě a zahušťování 

města. Nejen nám starousedlíkům to 

přináší více aut a problémů 

s parkováním. Snad každý v posledních 

letech cítí, že se v Radotíně hůře dýchá – 

v přímém i přeneseném slova smyslu. Je 

tu mnohem méně prostoru. 

Novou výstavbu, tedy třeba novou 

radnici, ale potřebujeme, ne? 

 Nesouhlasím. V digitálním 

světě není nutné mít více úředníků, 

naopak. Doba covidová ukázala, že 

nejlepší úřad je ten, na který nemusíte. 

Již nyní vyřídíte téměř vše z pohodlí 

domova elektronicky. To je cesta 

k úsporám v celé státní správě, tím spíše 

na komunální úrovni. Bylo by tedy 

vhodné radotínský úřad zeštíhlit, ne 

stavět nové kanceláře. I na úřadech 

existují sdílená pracovní místa či home 

office. Musíme vytvořit moderní 

otevřený úřad a občany o jeho práci lépe 

informovat. 

Jaké informace ti chybějí? 

 Jako ekonomka postrádám třeba přehledné čerpání 

rozpočtu. Pak bychom si před volbami ušetřili oslavné výkřiky na 

sociálních sítích, kolik úřad „ušetřil“. 

Radotín se ústy svých představitelů často chlubí svým 

vzorným hospodařením. Je ale opravdu tak vzorné? Hlídač 

státu radotínskou radnici označil za jednu z nejméně 

průhledných v celé Praze. 

 Nevím, z jakého důvodu nebyly v minulosti správně 

zveřejňovány některé smlouvy dle zákona. Možná se jednalo jen 

o nepozornost či nedodržení termínů. Nicméně Hlídač státu jako 

nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je transparentní státní 

správa a její efektivní fungování, upozornil na řadu nedostatků na 

MČ Praha 16. Naše radnice se propadla na spodní místa žebříčku 

v celé Praze. Vedení radnice se k tomu nijak nevyjádřilo. Je zjevně 

nutné politiky, kteří denně rozhodují o veřejných penězích, 

průběžně kontrolovat. A to i na komunální úrovni. 

Můžeme opravdu kontrolovat hospodaření obce? 

 Veřejnost má volný přístup k rozpočtovým a účetním 

informacím ze všech úrovní státní správy i samosprávy na 

informačním portálu Ministerstva financí v monitoru státní 

pokladny. Je dobré si uvědomit, že úřady městských částí nemají 

žádné „své“ peníze. Vše to jsou peníze ze státního rozpočtu. 

Úkolem radnice není ušetřit, ale s prostředky správně hospodařit 

a správně je rozdělit. To je asi nejtěžší rozhodování. Poskytování 

dotací je složitý proces, který svádí ke korupci na všech úrovních. 

Proto je nutná transparentnost. Povinností všech státních úředníků 

je jednat v zájmu občanů České republiky a nezneužívat svého 

postavení, jak se slibuje při vstupu do státní služby. 

Je tedy zjevně co zlepšovat, že? 

  Samozřejmě. Podfinancované 

jsou zejména sociální služby. Musíme 

více myslet na seniory, jichž bude dle 

známých demografických dat dále 

přibývat. Musíme jim zajistit důstojné 

stáří. Konkrétně v Radotíně je nutné 

rozšířit pečovatelský dům a zkvalitnit 

jeho služby. Zvýhodnila bych také 

radotínské děti a seniory tam, kde v rámci 

zákonů můžeme. Tedy v našich 

příspěvkových organizacích a v dalších 

společnostech s vazbou na MČ (např. 

Radotínská o.p.s). 

Měla bys nějaký konkrétní nápad? 

  Jako první mě napadá povinná 

výuka plavání pro žáky ZŠ v místním 

bazénu zdarma. Jestliže je něco zavedeno 

jako povinné, neměla by se finanční 

zátěž svalit na rodiče. Každý občan jako 

daňový poplatník by měl mít pocit, že za 

své peníze odevzdané státu něco 

kvalitního dostává zpět. A na příkladu 

zvýhodněných městských služeb je to 

opravdu vidět. 

Ekonomická témata se objevují často, 

ale ve skutečnosti se mnohdy využívají 

manipulativním způsobem, protože 

řeči čísel, zákonů a sloupců málokdo dobře rozumí. Lze nějak 

jednoduše říci, jak by správné hospodaření mělo v případě 

obce vypadat? 

 Myslím si, že s výstavbou dalších objektů typu nové 

kulturní středisko, aula či bazén financovaných z dotací různých 

operačních programů Evropské unie by obce měly být opatrnější. 

V blízké budoucnosti tyto ne vždy potřebné stavby zatíží rozpočty 

velmi výrazným způsobem. Dnes už by hlavním cílem obce či 

městské části nemělo být stavět, neustále stavět, čerpat finance, 

a tak plnit pětiletku jako v dobách poválečných. A ty stavby poté 

používat jako volební lákadlo, co radnice dokáže. Méně je přece 

někdy více. Je zapotřebí lépe financovat opravy a údržbu 

stávajících objektů. Stejně tak drobné investice denní potřeby jako 

jsou mobiliář, dětská hřiště, pítka s vodou či údržba. Takové město 

bude přívětivé pro obyvatele. A to je přece hlavní cíl dobré 

radnice. Je opravdu nutné dělat správné věci správně!   J.-M. Rak

Ing. Lucie Malátová, MBA (50 let), 

vystudovala Vysokou školu ekonomie a 

managementu, pracuje na Ministerstvu kultury, 

kde má na starosti rozpočet, státní pokladnu        

a závěrečný účet. Předtím OSVČ v oblasti 

financí, členka dozorčí rady Židovského muzea 

v Praze, milovnice kultury, in-line bruslení, 

cyklistiky a koček i psů. Je členkou KDU-ČSL. 

Lucie Malátová: Dělejme správné věci správně. Štíhlý úřad, silná Praha 16 
  



  

Žijeme tu s Vámi a víme, co Vás trápí. Místo drahých projektů jsme proto 

připravili řešení dlouhodobých problémů každé z částí našeho Radotína! 

Společně pro Mramorku, Loučanskou a Zděř! 

 Občansky nejlépe vybavená část Radotína čelí intenzivní 

dopravě a chátrání v důsledku zanedbané péče o zeleň a veřejný 

prostor. Proto připravíme a zajistíme: 

 revitalizaci zanedbaného parku před „Hotelákem“, humanizaci 

Vrážské a vznik pohodlného dopravního terminálu 

s frekventovanou okružní autobusovou linkou; 

 zklidnění Výpadové ulice chytrými semafory, novou zelení        

a na nábřeží pěší zónu pro regulaci cyklodopravy; 

 nové obytné zóny pro lepší ochranu chodců i komfortnější 

parkování; před kostelem park, ne betonovou točnu; 

 regulaci vjezdu k biotopu s pěší zónou, linkový autobus a nový 

vstup na koupaliště od řeky pro regulaci tlaku turistů; 

 další stromy na biotop, revitalizaci tújového bludiště, obnovu 

zničeného břehu pod Ondřejem a park u Zděře! 

Společně pro nové sídliště a Prvomájovou! 

 Nechceme další zahušťování centra, navyšování počtu 

bytů v developerském projektu ani úbytek počtu parkovacích 

míst. Proto prosadíme: 

 parkovací dům s parkováním P+R ve dne a neomezeným 

parkováním v noci a o víkendech – nikoli drahou radnici; 

 promyšlený návrh zelenějšího centra Radotína s obytnou 

zónou, náměstím, tržnicí, parkem a revitalizovaným 

potokem; 

 zklidnění Prvomájové i okolí bez parkovacího domu; 

 obytné zóny a ozelenění okolí školek, kina či kulturního 

střediska; 

 revitalizaci dětských hřišť a lepší městský mobiliář! 

Společně pro Viničky a staré Sídliště! 

 Vilová zástavba na kopcích i zelenající se Sídliště čelí 

tlaku developerů a intenzivní tranzitní dopravy, kterou vedení 

Radotína zkapacitňuje. Pro rušné ulice a klidné čtvrti zajistíme: 

 zklidnění dopravy pomocí semaforů regulujících rychlost, 

opravu chodníků a rekonstrukci přechodů pro chodce i účinné 

vymáhání zákazů průjezdu pro řidiče, kteří si zkracují cestu; 

 lépe vedenou a více frekventovanou linku autobusu; 

 pěší propojení mezi Sídlištěm a Zděří; 

 zachování rázu zahradního města důslednou územní regulací        

a bojem proti nevhodným developerským projektům! 

Společně pro Lahovskou a Eden! 

 Klidné čtvrti rodinných vil s nádhernou přírodou čelí 

plánům developerů na zahuštění města nevhodnými 

rezidenčními projekty. Ráz zahradního města uhájíme pomocí: 

 důsledného uplatňování všech nástrojů územního plánování 

včetně včasného informování občanů; 

 zklidnění páteřních komunikací K Cementárně a Strážovské     

i zvýšením frekvence autobusové dopravy; 

 zavádění „zón 30“ pro lepší parkování či obytných zón se 

zelení a vyšší ochranou pěších, i novými dětskými hřišti              

a podzemními kontejnery na tříděný odpad; 

 důsledné ochrany nejbližšího okolí Slavičího údolí! 


