
Děkujeme za Vaše odpovědi. Abychom mohli tyto problé-
my vyřešit, vytvořili jsme koalici Společně pro Radotín. 
TOP09, KDU-ČSL a Zelení jdou společně do voleb s číslem 
1. Pokud nás chcete zvolit do zastupitelstva a ukončit 
vládu jedné strany, zvolte prosím celou naši kandidátku. 
Jenom tak dokážeme, aby byly všechny Vaše hlasy slyšet!

Společně pro Radotín – TOP09, KDU-ČSL a Zelení 

1. Mgr. Luděk Sedlák (64), středoškolský profesor, za TOP 09
2. Mgr. Jan Martínek (29), živnostník a teolog, KDU-ČSL
3. Mgr. Matěj Pomahač (34), sociolog a personalista, Zelení
4. Ing. Jan Šatra (47), bankovní poradce, TOP 09
5. Zuzana Procházková (60) – zástupkyně ředitele ZUŠ, 
    za KDU-ČSL
6. Bc. Tomáš Sladký (47) – projektový manažer, TOP 09
7. Václav Vojíř (59) – předseda spolku Život na soutoku 
    a řidič MHD, za Zelené
8. Petr Martínek (65) – řidič MHD, KDU-ČSL
9. Jan Matěj Rak (41) – hudebník a učitel na ZUŠ, TOP 09
10. Ing. Lucie Malátová (45) – ministerský rada, za KDU-ČSL
11. Mgr. Ing. Petr Nikodým (57) – bankovní úředník, TOP 09
12. Vlasta Potůčková (78) – důchodkyně, KDU-ČSL
13. Ing. Jan Skalický (43) – manažer, za TOP 09
14. Ing. Jiří Horák (59) – agronom, za KDU-ČSL
15. Mgr. Martin Kabyl (33) – právník, za TOP 09

Chcete nám připomenout, na co jsme v našem voleb-
ním programu zapomněli? Rádi bychom Vás pozvali na 
společná setkání na začátku a na konci volební kampaně. 
Vyplněné ankety s sebou!

Sobota 15. září 2018 od 9:30 hodin - Ukliďme Radotín
Zahájíme kampaň a v rámci akce „Ukliďme Česko“ vyčistíme 
zaneřáděný kus Radotína. Sraz na Vrážské (před hotelovým 
domem), s sebou dobrou náladu, pevné boty a rukavice,  
občerstvení zajistíme.

Pondělí 1. října 2018 od 19:00 hodin - koncert a beseda
Závěr kampaně si zpříjemníme koncertem radotínského 
kytaristy Jana Matěje Raka. Předtím uvedeme krátkou deba-
tu s kandidátkou na senátorku Evou Tylovou o plánovaném 
příměstském parku Soutok a životním prostředí.  Sraz v Živé 
Kavárně (na Výpadové, kousek od Bistra u Ondřeje). Přijďte 
v hojném počtu, máte se na co těšit. Občerstvení zajistíme.

Vážené dámy a pánové,
pomyslete na minulost, přítomnost  
a hlavně budoucnost našeho Radotína. 
Zažil velký rozkvět a nakrátko se stal 
městem, než si jej přivlastnila Praha.  
Nežije se tu špatně, najdete tu 
neobyčejně půvabnou přírodu, skvělé lidi  
a výborné podmínky pro sportovce.
Záleží Vám na tom, aby byl Radotín  
i nadále příjemným místem pro život? 
I my z koalice „Společně pro Radotín“ 
chceme, aby bylo naše město ještě 
lepším domovem pro všechny. Připravili 
jsme proto krátkou předvolební anketu, 
kde si sami vyberete, co zlepšit.  
Přejeme příjemné čtení  
a šťastnou ruku u voleb!

www.spolecneproradotin.cz
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Co by měla radnice dělat,  
abyste se v Radotíně cítili bezpečněji?

A   Strážníci by měli trávit více času v ulicích a lépe hlídat pro-
blematická místa v centru, kolem nádraží a hotelového domu, 
ale i v odlehlejších částech Radotína.

B   K větší bezpečnosti ve městě by přispěly kontroly rychlosti 
automobilů a instalace kamer na frekventovaných místech. 

C   Město by mělo dobře hospodařit, promyšleně investovat  
a vytvářet rezervy na horší časy. Pomohl by rozklikávací rozpo-
čet, aby bylo na první pohled vidět, do čeho se sypou peníze.

D   Souhlasíte, nebo máte nějaké další nápady? 

Co Vám v Radotíně chybí? 
A kde by měla radnice lépe sloužit?

A   V Radotíně by mělo být více dětských lékařů. Také by se 
mělo řešit parkování u zdravotního střediska, aby nebylo nutné 
nosit nemocné děti nebo vodit starší lidi přes celé sídliště.

B   V Radotíně by mělo být více obecních bytů pro rodiny. Ná-
jmy jsou drahé a nejisté, nemovitosti předražené, a na vlastní 
byt už banka normálním lidem nepůjčí. 

C   V novém centru by měla vzniknout fontána a zastřešená trž-
nice, kde by se daly nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny z míst-
ních farem. U potoka by měl vzniknout stinný a příjemný park.

D   Souhlasíte, nebo máte nějaké další nápady?

Jak se Vám v Radotíně žije? 
A kde radnici nejvíc ujíždí vlak?

A   Ve městě je příliš mnoho betonu a málo stromů, chybí stín 
a klid. Biotop bývá často přeplněný, u Berounky by měla být 
bezpečná a čistá pláž.

B   Měla by se řešit intenzivní doprava. Autobusy by měly jezdit 
častěji, nečekat v kolonách a lépe navazovat na vlaky. Pomoh-
la by frekventovaná okružní linka pro celý Radotín. 

C   Vlaky by měly jezdit spolehlivě a včas, nebylo by třeba tolik 
spoléhat na vlastní auto. Měly by se vyřešit i problémy s dopra-
vou a parkováním přespolních, kteří v centru přesedají na vlak.

D   Souhlasíte, nebo máte nějaké další nápady?

Mgr. Luděk Sedlák, 64 let, nezávislý kandidát za TOP09, 
středoškolský profesor, dlouholetý vydavatel Šemíka,  
opoziční zastupitel a předseda kontrolního výboru Radotína.
 „Velmi dobře víme, že mnozí Radotíňáci mají starosti o své 
bezpečí. Prosadíme, aby byli strážníci častěji v terénu  
a problémová místa hlídaly bezpečnostní kamery. Jsme také 
pro rozklikávací rozpočet, kompletní zveřejňování investic  
a vyrovnané hospodaření s rezervou pro horší časy.“

Mgr. Jan Martínek, 29 let, KDU-ČSL, vystudovaný teolog  
a pravá ruka místostarosty Prahy 5, skaut, opoziční zastu-
pitel a předseda školské komise Radotína. 
„Chci, aby byli v Radotíně dobří lékaři a ve školách se inves-
tovalo nejen do kapacity, ale hlavně do kvality výuky. Chceme 
širší nabídku drobných obchodů, řemeslníků a služeb, aby 
bylo město příjemným místem k životu, nejen k přespávání. 
Radotínu by také slušelo místní muzeum a naučné stezky do 
okolní přírody.“

Mgr. Matěj Pomahač, 34 let – Strana zelených, sociální 
antropolog a lovec manažerů na volné noze. 
„Za vln veder a sucha se život v Radotíně těžko snáší. Je 
potřeba přestat betonovat, začít sázet stromy, stavět šetrné bu-
dovy a lépe hospodařit s vodou. Posílíme a sladíme veřejnou 
dopravu s přestupním terminálem, chceme vlakovou stanici  
u sídliště pro biotop, sportoviště i školy, nejlépe s parkovacím 
domem pro přespolní. Také podpoříme cyklisty, aby se tu  
každý cítil dobře a bezpečně.“

Bezpečné a hospodárné město Zdravé životní prostředíKvalitní služby a bydlení
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