
Politické hnutí Starostové a nezávislí 

V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 

1.2.2017                      Ve Sviadnově 

Vážený den pane Gazdíku, 

obracím se na Vás a na členy politického hnutí STAN, protože působíte jako hnutí, které chápe, že 

nápravu a rozvoj přináší činy, nikoliv řeči. Současně se na vás obracím, protože jsme spolu s občany 

oslovili Vás a další politiky STANU v Parlamentu ČR, v rámci iniciativy CHARTA VODA 300. Předali jsme 

vám fr. dokument „Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě“ a materiály dokládající, že 

totéž, co se dělo ve Francii se děje i u nás a žádáme vás o jasné kroky směřující k nápravě, ve 

prospěch lidí. Občané čekají na jasné stanovisko jednotlivých oslovených lidí i z vaší strany.          

Vy mne patrně neznáte, ale já Vás, pane Gazdíku v politice sleduji již delší dobu. Zaregistroval jsem 

vás v rozpravě s panem Randákem „Korupce ve státní správě“,  v Debatním klubu a jsme si blízko i při 

hodnocení anti-privatizace vodáren v ČR. Říkáte jinými slovy v podstatě totéž, co já od roku 2002, kdy 

já to co se děje definuji takto:  

„Zisky z vody byly vyvedeny na cizince a byl zaveden post-koloniálním systém, na kterém se x let 

obohacují na úkor lidí a měst třetí subjekty. Ve vodárenství v ČR proběhla a probíhá nemorální a 

protiprávní privatizace zisků a zestátnění nákladů, na což lidé, města i stát čím dál více doplácí.“ 

Z vašich odpovědí v pořadu v pořadu NEDEJ SE PLUS na ČT2 plyne, že na předání vody do rukou 

cizinců máte podobný názor. Jen část politiků v ČR chápe, že pokud si obce a města vodu spravují 

samy, tak to sice klade na města nároky, ale pro občany to za to stojí. Velmi dobře chápete, že cílem 

koncernů je na vodě vydělávat a ne vykonávat činnost ve prospěch občana a tam, kde se k vodě 

cizinci dostali, tam na to občané doplatili. Jako jeden z mála politiků se nebojíte lidem říct pravdu o 

vodě, viz vaše sdělení v pořadu Megapodvod s vodou v roce 2015.  

Chápete, jak pokoutný proces proběhl a probíhá, víte, jaké to má pro lidi a města negativní důsledky 

a veřejně to říkáte. Česká republika potřebuje politiky, kteří umí problém pojmenovat a potom ho 

řeší. Bohužel mezi politiky, jsou i Hadi na radnicích, kteří před volbami pěkně mluví a když se 

dostanou na pozice, začnou kolaborovat a na lidi, na města a stát kašlou. Řadím vás do první skupiny, 

proto máte můj respekt, proto se na Vás a Vaše sdružení obracím.  

 První věc je, že vám předávám informace o protiprávním tunelování společnosti Vak Zlín.  

 Druhá věc je, že vás žádám, abyste Vy a zástupci Vašeho sdružení v Parlamentu ČR, každý za 

sebe odpověděli na výzvu v iniciativě CHARTA VODA 300.   

 Třetí věc je, že vás prosím o finanční i lidskou pomoc při krocích k ukončení nemravného a 

protiprávního tunelování Vaku Zlín a vlastně i dalších vodáren, kde je stav podobný. 

S respektem  

Ing. Radek Novotný, autor projetu PRAVDA O VODĚ, www.pravdaovode.cz/zlin 
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Informace o Vaku Zlín  
 

15 let upozorňuji nejen komunální politiky Zlína na to, že provozní model je tunel okresní vodárny, na 

který lidé doplatí. Upozorňoval jsem na to před jeho zavedením, při jeho zavádění a také po jeho 

zavedení. Když Hadi v oblecích a na radnicích tunel realizovali, tak jsem s rozumnými politiky začal 

vodárnu bránit u soudů, protože není důvod se nechat okrádat. Navíc každý soudný člověk se 

kolonizaci ČR bude bránit, vždyť voda je nejdůležitější surovina a hospodaření s ní končí díky 

kolaboraci „politiků“ v rukou cizinců, jejichž zájmy jsou zcela jiné než zájmy občanů a našeho státu.                

K tomu co se dělo a děje vám posílám usnesení soudů, kde soudci rozhodují a zdůvodňují, co 

nemravného a protiprávního ve vodárnách proběhlo. Dále vám posílám odkazy na zdokumentovanou 

kauzu tunelování Vaku Zlín. Politikům, nejen vašeho hnutí, to může velmi pomoci. Vše je 

zdokumentováno v rámci mého PROJEKTU PRAVDA O VODĚ na stránkách  www.pravdaovode.cz/zlin, 

kde je v rámci podstránek vše seřazeno časově a k tomu jsou doloženy i dokumenty:   

 Dveře k ziskům z vody od lidí otevírají cizincům "politici". Zde 

 Tunel vodárny prováděli politici, ve prospěch cizinců.Zde 

 Trubky vám necháme a zisk z vody ovládne koncern.Zde 

 Žába na prameni aneb předem koupeni starostové.Zde 

 Nové vedení města Zlín, udržuje tok peněz do zahraničí. Zde 

 Proti tunelu se postavila část politiků města, ale narazil.Zde 

 Ve Vaku se objevuje další jednání v zájmu cizinců.Zde 

 Zastrašte nebo zkorumpujte ty, co se obrátili na soudy.Zde 

 Soud tunel Vaku ukončil, znamená to jeho konec.Zde 

 Vedení Vaku a města dál roztáčí peníze občanů.Zde 

Prosba o pomoc  

Chci vás požádat o pomoc a to ve dvou rovinách. První rovina je finanční, kdy vás a vaše hnutí chci 
požádat o finanční příspěvek na projekt PRAVDA O VODĚ, konkrétně doplňování a dokumentování 
kauzy Vaku Zlín. Bezplatně zpřístupňuji lidem a zastupitelům zásadní informace, které překládám 
také soudcům. Určitě chápete, že to stojí čas, práci, úsilí a peníze, ale smysl to má, což potvrzují 
kladné reakce občanů, zastupitelů a médií. To zda a jak ohodnotíte vy. Nechávám na vás a vašem 
hnutí jak. Pokud se rozhodnete podpořit PRAVDU O VODĚ VE ZLÍNĚ, tak oceníte výsledek mé práce, 
který znemožnil ukrýt pravdu před lidmi, a to přes enormní snahu pachatelů zakrýt tunel Vaku Zlín, 
jeho negativní dopady i způsob jeho pokoutné realizace. To je první krok vedoucí k nápravě. 
Informovaní zastupitelé a občané již nejsou dále manipulovatelní. Vždy všechny čtenáře vyzývám, aby 
si mé informace ověřovali a až poté si dělali vlastní názor.      

Druhá rovina je pomoc při odsunu koncernu z vodárny Vak Zlín a vrácení vody do rukou obcí, což je 
mým nejen regionálním cílem. Chci vás upozornit na jednání vašeho zástupce, jež dle mých důkazů, 
léta poškozuje občany Zlínského regionu, konkrétně primátora města Zlín (SMZ), p. Adámka, který 
udržuje protiprávní a nemravný stav tunelování Vaku Zlín od r. 2010, kdy se ujal funkce.  

P. Adámek samozřejmě nenese odpovědnost za realizaci tunelu, to v politice nebyl. Nese plnou 
odpovědnost za jeho 6 leté pokračování, kdy měl a stále má od nás žalobců na talíři naservírován 
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rozsudek, který umožňuje tunel okamžitě ukončit. Místo podání žaloby na náhradu stamiliónových 
škod, udržuje zcela nepochopitelně tunel Vaku Zlín v chodu. Od roku 2010 sledujeme, jak vedení SMZ 
dosazuje do vedení Vaku Zlín lidi, kteří se souhlasem SMZ dělají vše proto, aby tunel pokračoval.  

Díky SMZ a vedení Vaku Zlín zisky vybrané od lidí za vodu proudí do ciziny, místo do obnovy trubek 
- hovořím o půl miliardě korun zisku, které skončily na účtech koncernu a zaplatili je zcela zbytečně 
občané Zlínska. P. Adámek navíc velmi dobře ví, že provozní tunel je pro Vak Zlín nevýhodný a sám 
to i přiznal. Důkazy o tom najdete v zdokumentované kauze PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ.  

Má k dispozici vlastní analýzu, má srovnání s okolními vodárnami ve Zlínském kraji, které zůstaly 
v rukou obcí. Zná názory hejtmana pana Čunka, který se vyjadřuje o dění kolem vodáren ještě ostřeji 
než vy a já a v rozporu s tím co říkáte vy, já nebo pan Čunek, udržuje tunel v chodu a je jedno, zda to 
provádí přes pana Šebíka nebo Březíka.  

Důsledek jednání pana Adámka je pro lidi, města a region tento - občané platí nejdražší cenu vody 
v kraji, vodárna i region jsou bez stamiliónových dotací a stamiliónové zisky, které platí lidé v ceně 
vody, končí v cizině. Škody způsobené Vaku Zlín přesáhly jednu miliardu korun. Pokud tunel bude 
dál pokračovat, pak lidé na Zlínsku přijdou min. o další miliardu! 

Vaše názory sdělené na ČT2 odhalují absurdnost jednání pana Adámka v celé nahotě. Přitom je 
primátorem SMZ, největšího akcionáře VAK Zlín, který může okamžitě tunel ukončit a začít vymáhat 
vzniklé škody i neoprávněné obohacení. Proto se na vás obracím s prosbou, abyste si jako předseda 
hnutí STAN, který potvrdil správnost toho, co říkám a říkají to i soudci, v řadách hnutí udělal 
pořádek. Jsou strany, které toto nedokázaly (např. ODS) a voliči to samozřejmě zjistili a pochopili, že 
strana, která není schopna si udělat pořádek ve vlastních řadách, není a nebude schopna udělat 
pořádek na radnicích, krajích ani ve státě.  

Přicházíte s politickou iniciativou spojení STAN A KDU-ČSL, kdy pan Bělobrádek a pan Čunek potvrdili, 
že KDU-ČSL, má na dění ve vodárnách obdobný názor jako já a soudci. Pan Čunek nedávno dokonce 
prohlásil, že anti-privatizace provázela rozsáhlá korupce a i jemu byly nabízeny úplatky za privatizaci 
Vaku Vsetín. Myslím si, že i pro KDU-ČSL může být okamžité ukončení tunelu ve Vaku Zlín, které má 
v rukou STAN, důležitým pozitivním signálem, že má smysl s Vámi a STAN do spolupráce jít. 

Tento dopis Vám a vašemu hnutí píšu veřejně, protože chci, aby mne nikdo nepodezříval ze snah o 
cokoliv jiného (např. že se chci protlačit do politiky, což je nový haterský hit koncernových naháněčů) 
než to, co je v tomto dopise uvedeno.  

Dávám Vám a celému vašemu hnutí informace, které dle všeho nemáte a prosím Vás o pomoc, 
při ukončení tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí. Pokud vodě pomůžete, můžete 
počítat s mým hlasem ve volbách, volím lidi, kteří nemluví, ale konají.    

 

S pokorou k vodě   

Radek Novotný 


