Autor iniciativy VODA 300, Ing. Radek Novotný

Radek Novotný je koncerny označován za darebáka, škodiče a korupčníka
Bránit se hanopisům a vyvracet lži je nemožné. Proto po zkušenosti s praktikami lidí, kteří stáli za
vytunelováním okresních vodáren a poté přešli do náruče koncernů, počítám s tím, že INICIATIVA
VODA 300 způsobí, že vám od „nezávislých novinářů“ přijdou odkazy na články dehonestující mé
jméno a pověst.

Nedozvíte se v nich, že vykonstruovaná obvinění byla dozorujícím státním zástupcem okamžitě
zrušena jako nezákonná a protiprávní. Nikdy jsem kvůli nim nebyl ani u soudu.
Pokud vám někdo toto zašle, požadujte po něm rozsudek soudu, kterým mě odsuzuje. Požadujete,
nechť doloží Interní pravidla Komise, která stanovila mé postavení poradce v Komisi tak, abych mohl
věci konzultovat, ale o ničem rozhodoval. Požadujte doložení, kdy jsem byl fyzicky napaden, kdy bylo
vyhrožováno ublížením mé rodině, pokud se z komise nestáhnu a kdy jsem na členství v komisi
rezignoval. Požadujte vysvětlení, proč koncernoví „právníci“, podali trestní oznámení dva roky poté,
co jsem z komise odešel. Celý tento proces popisuji a dokládám na http://pravdaovode.cz/mujpribeh/hanopisy/. Ověřte si pravdivost mých tvrzení a důkazů. Srovnávejte, zda ti, co hanopisy
píší, dokládají o mě nějaká skutečná fakta.
Nejsem jediný, kdo byl vystaven podobným praktikám: http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/hanopisy/
Cílem hanopisů je odvézt pozornost od – vody a od závažnosti tématu. Odpověď na otázku, proč se
hanopisy objevují, najdete v obsahu příloh, kde jsou rozbory, výzvy a stanoviska, která od roku 2002
zasílám zástupcům vedení státu a ministerstev o tom, co se děje ve vodárnách a s vodou. Upozorňuji
v nich na nekalé praktiky koncernů a na negativní dopady předání monopolu vody do rukou cizinců za
podmínek, kteří si často sami nastavují.
Nic z toho, co koncerny chtějí, nemusíme řešit, pokud je k vodě nepustíme.
Pokud se tak stane, umí koncerny díky penězům, které mají z prodeje vody, vykonstruovat téměř
cokoliv, aby zachránili své miliardové zisky. Ostatně prakticky koncernů popisuje přesně francouzský
dokument „Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě“1, který vám předáváme.
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HarvestFilms, 2010. Dokument věnovaný praktikám koncernu Veolia a SUEZ ve vodárenství. V roce 2013
oceněn na Life Sciences Film Festivalu, www.lsff.cz. Dále získal cenu děkana Provozně ekonomické fakulty ČZU v
Praze.
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