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 Jan-Matěj Rak: 

Odvaha dělat věci lépe! 
   Chceme zlepšit život obyvatel Radotína nikoli obřími 

projekty, ale mnoha drobnými opatřeními. Máme na to? 

 Neslibujeme nemožné, natož náklady navíc. Značné 

množství prostředků lze ušetřit rozvážnější volbou investic 

i efektivnějším provozem. Kromě toho existují programy 

a dotační tituly zaměřené na kultivaci veřejného prostoru – na 

bezbariérové či ekologické úpravy, dětská hřiště či výsadbu 

zeleně. Drobné investice s velkým dopadem na kvalitu života 

ve městě však má financovat rozpočet městské části. Jde o to 

rozhodovat transparentně, odpovědně a hlavně smysluplně. 

   Jsi hudebník a učitel, nikoli profesionální manažer. Jsi 

připraven na výkon funkce starosty? 

 Hudba může leckomu připadat nepraktická, učí ale 

člověka zcela praktickým věcem: disciplíně, píli, hledání 

souladu, ale především umění naslouchat. Dobrý hudebník 

má vždy představu o celku a umí poznat, který part bude 

komu vyhovovat. A dobrý učitel musí umět vysvětlit svou 

představu. Správa obce podléhá stejným měřítkům – rozumět 

celku, umět se rozhodnout a dokázat své rozhodnutí vysvětlit. 

   Kandiduješ proti příbuznému, sestře nejlepšího 

kamaráda z dětství, maminkám tvých skvělých žáků či 

výbornému oddílovému vedoucímu. Proč vlastně? 

 Tahle osobní rovina je přetěžká past. Vždyť kolik 

lidí volí svého trenéra, protože to je dobrý trenér, kolik lidí 

volí svého zastupitele jen proto, že spolu chodili do třídy! Já 

ale nekandiduji proti lidem, ale proti názorům a idejím. 

Nemám žádný důvod kohokoli zpochybňovat na osobní 

úrovni, či zpochybňovat jeho přesvědčení. Nesouhlasím však 

s jejich rozhodováním a nelíbí se mi, kam Radotín směřují. 

Nestojím proti nikomu, ale hlásím se o slovo a nabízím 

příležitost spravovat Radotín jinak a lépe!        (map) 

Vážení spoluobčané,  

 povím to zkrátka: volte nás. Volte nás, pokud chcete, aby 

se tu něco změnilo. Není třeba, abychom se všichni shodli na všem, 

jedna věc je ale jistá: bez diskuse není demokracie. Kdo má 70 %, 

ten diskutovat nemusí. Prosadí cokoli. 

 Přimějme radnici diskutovat! Nejen před volbami a před 

kamerami, ale vždy, když se jedná o nás a naše město. 

 Žijeme tu s vámi a vy zase s námi: denně se potkáváme na 

stejných chodnících, stejnými výkopy chodíme do práce a vodíme 

své děti do škol a školek. Nemusíme spolu ve všem souhlasit, ale 

měli bychom řešení společných starostí hledat společně. Diskutovat 

a nikoli poslouchat vrchnostenské výnosy. Nikdo totiž nemá celou 

pravdu a nikdo nemá pravdu vždycky. 

 ODS žádnou vizi nemá. Dnes buduje Radotín včerejška. 

Volné místo zalívá betonem a za veřejné peníze vede nekonečnou 

kampaň. Totéž myšlení a rozhodování uplatňuje po celá desetiletí. 

Děláte-li ovšem opakovaně totéž, výsledkem bude vždy jen totéž. 

 Volte nás a nevěřte tomu, že dovedeme jen 

kritizovat. Volte nás a nemějte strach, že by váš hlas spadl pod stůl. 

Kandidují jen tři uskupení a všechna už v zastupitelstvu jsou. Žádný 

hlas se neztratí.  

 Volte nás a pokud nám chcete doopravdy pomoci, 

nekřížkujte. Systém komunálních voleb je jiný než u voleb 

parlamentních a podobnost s kroužkováním je jen zdánlivá. Jeden 

křížek pro celou kandidátku má mnohem větší váhu než preferenční 

hlasy. 

 Nemáme sponzory, nestojí za námi spřátelené firmy ani 

média, pracujeme dobrovolně, za své a z přesvědčení. Jsme skupina 

přátel, jimž není Radotín lhostejný. Radotín je totiž náš domov. 

 Dáte-li hlas opozici, dáváte hlas diskusi. Jen tam, kde se 

o věcech diskutuje, jen tam, kde není všechno jasné od začátku 

a kde všechno neprosazují silou, může vznikat něco, v čem se nám 

všem bude lépe žít. 

 Povím to zkrátka: volte nás. Volte nás, pokud chcete, aby 

i váš hlas byl slyšet. Volte Společně pro Radotín! 

      Jan-Matěj Rak 

ZVEME VÁS NA PŘEDVOLEBNÍ KONCERT 

A SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ! GULÁŠ A PIVO 

ZDARMA! PŘIJĎTE! 

U ONDŘEJE, VE STŘEDU 21. ZÁŘÍ OD 18.00 

   Jan-Matěj Rak (45 let), narodil se ve Finsku, ale jeho 

rodina žije v Radotíně a blízkém okolí už dvě staletí. 

Studoval fotografii a učitelství, dnes učí kytaru na zdejší 

ZUŠ a angličtinu na ZŠ v Kosoři. Jako muzikant projezdil 

skoro celou republiku a při tom si uvědomil, kolik by se 

toho v Radotíně dalo dělat jinak a lépe. Věnuje se 

klasické fotografii, astronomii, cizím jazykům 

a historickým automobilům. Žije s rodinou na Mramorce. 

   Člen TOP 09 a zastupitel, stojí v čele sdružení Společně 

pro Radotín a kandiduje na post starosty MČ Prahy 16. 


