
Milí Vodňanští, 

musím vás nejprve upozornit – tentokrát 
máte před sebou opravdu předvolební 
materiál spolku Vodňany pro změnu 
(VPZ).

Podle zažitého modelu bych asi měl tady 
a teď napsat, co všechno chceme pro 
Vodňany (zejména pro voliče) udělat a že 
tamti nedokázali nic a támhleti zase lžou, 
jako když tiskne, a kdyby jen lžou…oni 
taky kradou! A na závěr uvést …, že to 
sice píši nerad, ale nemůžu jinak, protože 
mám na srdci jen a jen dobro pro všechny. 
A třeba si pak ještě postěžovat, jak jsou 
Vodňany rozdělené a netáhnou za jeden 
provaz. Směšné, že? Také smutné. 

Proto jinak. S čím zajímavým vlastně do 
letošních voleb jdeme?

Jelikož máme ZMĚNU v názvu, nemohli 
jsme nic ponechat náhodě a … změnili 

kdeco. Kandidátka je obměněna ze 
dvou třetin, přibylo v ní žen a velmi se  
omladila. Vlastně máme nejmladší kan-
didátku (i Kandidátku) ve městě - věkový 
průměr typického Změňáka je 43 let  
(u stávající koalice 57,5). Změnili jsme  
logo i styl kampaně – je hodně pozitivní,  
dynamická (díky videím) a dáváme všem 
volnost (někdy mám pocit, že až příliš 
) prezentovat se dle vlastního uvážení. 
Mimochodem celá tahle předvolební 
„legrace“ (včetně letošních Úlovků) přijde 
na nějakých 40 tis. Kč a celou jsme si ji za-
platili ze svých.

Ale dosti statistiky, řekl bych, že po osmi 
letech zdejšího působení vesměs víte, co od 
nás můžete očekávat, takže…teď už je to 
na vás. Pokud se vám něco nezdá, seberte 
se a jděte to Změnit.

Křížkujte mladé, aktivní a optimistické lidi 
– je nejvyšší čas to tu oživit!

ÚVOD:

POZVÁNKA:
PŘEDVOLEBNÍ KÁVA

Zveme Vás na kávu 
a koláček zdarma:-)
+ překvapení

ve středu 3. 10. 2018
16:00 – 20:00

do Kavárny “U Lípy”
Písecká 36, 389 01 
Vodňany
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Tomáš Bednařík 47 let
Vstřícnost, spolupráce, sblížení a další 
podobná slova mi opravdu vytanula 
jako první při zamyšlení, „čeho je ve 
Vodňanech zapotřebí“. Že se v prvotních 
pocitech často odráží skutečný stav věcí, 
je myslím známá věc. Koneckonců nálada 
ve společnosti zjevně není ideální v celé 
republice. Pokud se nám ale něco nelíbí, 
je dobré se s tím buď smířit, nebo usilovat 
o změnu. Zvolil jsem druhou možnost.

Narodil jsem se 1. prosince 1970 v Českých 
Budějovicích. Vystudoval Střední průmyslovou 
školu v Písku a potom strojní fakultu ČVUT Pra-
ha. Prošel jsem několika (docela různorodými) 
zaměstnáními: pracoval jako systémový inženýr 
(IT), vedoucí ekonomického úseku, jednatel a spo-
lumajitel obchodní společnosti, působil jsem také 
jako vedoucí odborný technik ve Škodě Plzeň. 
Na vodňanské radnici jsem vedl odbor investic 
a rozvoje, což bylo mé první setkání s veřejnou 
sférou a nutno dodat, že překvapivé po všech 
stránkách. Momentálně pracuji jako projektový 
manažer a ekonom (poslední rok tzv. na volné 
noze) a snažím se pečlivě vybírat smysluplné pro-
jekty. Mám manželku a tři děti, a těší mne, když 
se (občas) i s nimi mohu věnovat svým koníčkům, 
mezi něž patří všechny možné sporty, turistika, 
technika, četba či bezmotorové létání. Jinak mě 
obecně baví pohyb, samozřejmě změny (když jich 
tedy není až příliš najednou), poznávání nových lidí 
a další stovky věcí ... prostě jsem tu rád. :-)



Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu 
Jihočeské univerzity, obor výpočetní 
technika. Poté jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl začít pracovat v oboru, který jsem 
vystudoval. V roce 1999 jsem otevřel 
obchod s počítači ve Vodňanech a daří 
se mi ho provozovat dodnes. Díky tomu 
jsem se jako rodák z Bavorova usadil před 
18 roky zde ve Vodňanech. Jsem ženatý, 
s manželkou vychováváme tři syny. Mám 
rád sport, jak pasivně, tak aktivně.

Jaroslav Hryzbil 43 let

Jsem rybář, myslivec, skaut, sportovec, 
člen spolku Vodňany žijou a člen týmu 
Vodňanských ozvěn. Pracuji jako od-
borný pracovník v místním městském 
muzeu a galerii. Vodňany jsou pro mě 
domovem. Jelikož mi velmi záleží na mé 
rodině, přátelích a místě kde žiji, chci pro 
ně něco udělat.

Miloslav Vaněček 31 let

Mám ráda pohyb. Pohyb, který přináší 
pozitivní změny v každém ohledu lid-
ském. Jsem nenapravitelná životní op-
timistka, která miluje domov, rodinu, 
sport a muziku. Kandiduji pro svoji sil-
nou touhu harmonizovat atmosféru, která 
v politice panuje.

Radka Madarová 45 let

Jsem absolvent vodňanského gymnázia 
a oborů politologie a mezinárodní vztahy 
v Praze. Organizuji, píši, překládám a rád 
udržuji sebe i svět v pohybu. Věřím, že 
pro Vodňany jdeme správným směrem. 
Pokud to cítíte podobně, pojďte s námi.

Pavel Janšta 34 let



Kromě povolání učitelky ve školce se 
věnuji arteterapii, psychologickému 
poradenství. Bavím se nápady vnučky 
Elišky. Zajímá mě působení malíře Jana 
Zrzavého ve Vodňanech. Chtěla bych 
podpořit hlavně mladé lidi, kterým 
možná nechybí ani tak odvaha vstoupit 
do veřejného dění, jako spíš prostor pro 
uplatnění ve Vodňanech.

Martina Havlínová 57 let

Můj život je spojený s naším městem 
a s Vámi, kteří zde žijete. Aktivně se 
snažím pracovat na sobě i pro ostatní. 
Jsem optimista a věřím, že práce s lidmi 
a pro lidi má smysl.

Dagmar Sladká 52 let

Členem zastupitelstva jsem, díky vaší 
důvěře, od prvních demokratických voleb 
v roce 1990. Práci v něm jsem vždy chá-
pal jako službu Vám a Vodňanům. Mým 
krédem je, že ten, kdo má opačný názor, 
není můj nepřítel, ale soupeř, s kterým 
se utkávám pomocí argumentů a niko-
liv síly. Přitom mi jde zejména o to, aby 
Vodňany měly svou vizi a v jejím duchu 
se dále rozvíjely.

Viktor Blaščák 70 let

Jsem 33 let starý vodňanský rodák, mi-
lovník přírody, literatury, ryb, dobrého 
jídla a sportu, a také vodňanský patriot, 
kterého vůbec netěší, kam se město a celá 
země ubírá. Nesmíme se teď bát vyjet 
ze zatuchlých kolejí. K tomu se snažím 
čtyři roky přispívat pomocí na vy-
dávání Úlovků z vodňanského rybníčku. 
V činnosti na lokální úrovni vidím smysl 
a rozhodně v ní chci ve skvělém týmu 
Vodňan pro změnu pokračovat.

Ondřej Šmíd 33 let



Pečovatel, zapálený sportovec i dobro-
volník. Vnímám, cítím, pečuji... můžou 
i Vodňany...

Daniel Hroneš 25 let

Jsem skaut, sportovec, fotograf a člověk 
aktivně sledující společenské dění, jehož 
některé události mě nenechávají klidným. 
Nechci, aby Vodňanům ujel vlak. Chci, 
aby se rozvíjely koncepčně a promyšleně.

Vladimír Petřík 30 let

Jako učitelka češtiny mám ráda kulturní 
a smysluplné vyjadřování myšlenek. 
Jako učitelka dějepisu stále optimisticky 
doufám, že se lze poučit z chyb minulosti. 
Miluji krásnou řeč, ale ne plané řečnění. 
NEKECAT! MAKAT!!!

Dagmar Šmídová 58 let

Jmenuji se Petra Buchtelová, ve 
Vodňanech spolu s Vámi žiji, pracuji 
a trávím volný čas již 13 let. Podporuji 
lidi, kteří mají chuť a snahu život ve 
městě měnit k lepšímu, jsou otevření 
novým myšlenkám a budou činit taková 
rozhodnutí, která zpříjemní přítomnost 
a nezatíží budoucnost. Vždyť naší gene- 
rací to nekončí...

Petra Buchtelová 48 let



Jsem vodňanský rodák a patriot, milující 
své město i jeho okolí. Vnímám na mnoha 
místech jeho krásu i ošklivost. Většinou 
zbytečnou. Možnosti pro rozkvět našeho 
města zůstávají až příliš často ležet v pra-
chu ulic. Ty možnosti mají svá jména: 
péče o turistický ruch, šetrné nakládání 
s přírodou vně i uvnitř města, využívání 
alternativních zdrojů energie, opravdová 
podpora drobného podnikání, respekt 
a obnova historického jádra města. 

Radovan Vrba 52 let

45 let žiji ve Vodňanech, jedna žena, tři 
děti. Dvacet let ve Vodňanech provozuji 
rockový bar a pořádám festival. Proč 
77? Protože sedmiček není nikdy dost, 
protože mám sedmičku rád, protože 
odkazuje na vznik punkového hnutí 
a Charty. A proč kandiduji? Protože jsem 
přesvědčený, že Vodňany mají na víc 
a jen nadávat nestačí...

Michal Brož 45 let

Jmenuji se Radka Lencová. Ve Vodňanech 
žiji již přes 30 let. Jsem manželkou 
1 perfektního chlapa, maminkou tří 
úžasných dcer a babičkou dvou fantastic- 
kých vnoučátek. A protože si myslím, že 
s úsměvem a sluncem (nejen v duši) jde 
všechno lépe, a protože už Julius Zeyer 
řekl, že “Budoucnost je taková, jakou si ji 
sami uděláme”, tak pojďme do toho!

Radka Lencová 48 let

Jmenuji se Petra Dudáková a žiji ve 
Vodňanech 25 let. V současné době 
působím jako učitelka na místním gym-
náziu a zároveň jsem začala podnikat 
v oblasti služeb. Nejen jako podnikatelka 
jsem se setkala v našem městě s řadou 
rozhodnutí a věcí, které se mi nelíbí. 
Protože nechci být jen pasivním kritikem, 
je moje kandidatura prvním krokem pro 
změnu.

Petra Dudáková 49 let
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Zpívám, učím, studuji arteterapii. Chci, 
aby Vodňany hrály všemi barvami. Aby 
konečně měly šťávu.

Dominika Jarošová 21 let

Jmenuji se Radka Kuncová, jsem mamin-
ka dvou dětí, manželka jednoho manžela 
a vlastním malý obchůdek s textilní ga- 
lanterií. Ve Vodňanech bydlím celý svůj 
život, a proto do toho jdu.

Radka Kuncová 45 let

Student architektury, skaut a nadšený 
sportovec, to jsem já, Ondřej Madar. Baví 
mě tvořit veřejný prostor a pečovat o něj. 
Vodňany mám moc rád a chtěl bych je 
spoluutvářet s Vámi všemi. Proto kan-
diduji do zastupitelstva! Chci věci měnit 
k lepšímu.

Ondřej Madar 24 let

Vodňany a okolí skrývají velký poten-
ciál zejména v oblasti turistického ruchu 
a volnočasových aktivit. Něco se v této 
oblasti již podařilo, ale větší kus cesty je 
před námi. Mojí prioritou jsou lepší po- 
vrchy na těch vedlejších komunikacích, 
které využívají mimo motoristů zejména 
cyklisté, bruslaři a běžci, a dále opatření 
pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků 
dopravy a také nové cyklostezky.

Radek Kuncipál 48 let
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Vodňany s rozvahou

Dvakrát měř a jednou řež.

Projekty s promyšlenou 
koncepcí – nemyslíme jen 
na stavbu, ale i na provoz.

Nebudeme město dál 
zadlužovat.

Zlepšíme nakládání 
s tříděným odpadem, 
zejména s bioodpadem.

Budeme hledat nejlepší 
možné řešení dopravy 
a parkování.

Vodňany s úsměvem

Jsme na naše město hrdí. 
Cítíme ale, že by tu mohlo 
být ještě krásněji. 

Zapracujeme na tom, aby 
na radnici i ve městě vládl 
týmový duch.

Navrátíme středu města jeho 
historickou tvář.

Posílíme bezpečí a vzájem-
nou důvěru všech obyvatel.
 
Oživíme město pro všechny 
generace – kulturou, hrou, 
uměním, vtipem.

Volební program 
Vodňany pro Změnu:

Vodňany otevřené

Každý zná své město a má 
k němu co říci. Jen je potřeba, 
aby dostal svůj prostor.

Budeme vás informovat jasně 
a čitelně – nejen ve Zpravodaji, 
ale i na sociálních sítích.

Zavedeme participativní 
rozpočet – tedy rozhodujete, 
kam jde část městských peněz.

Aplikace na mobil pro 
komunikaci s úřadem.

Online přenos ze zastupitelstva.

Vodňany v pohybu

Chceme Vodňany pořádně rozjet. 
Ne betonovat. 

Dokončíme venkovní prostory 
areálu Blanice a lesopark v Zátiší, 
aby skutečně fungovaly.

Zrekonstruujeme Víceúčelovou 
halu.

Přestavíme Smuteční síň na 
hřbitově, aby byla důstojným 
prostorem.
 
Zpřístupníme město více 
cyklistům a propojíme sítí 
cyklostezek Vodňany s místními 
částmi.



ROZHOVOR:
Tomáš Bednařík

Tomáš Bednařík, * 1970, lídr kandidátky Vodňany pro 
Změnu

Mladí nabíjejí energií, mají inovativní 
a neotřelé nápady a nakažlivý optimis-
mus – nic jim nepřipadá jako problém. Ti 
starší je pro změnu krotí, aby nebyli tak 
radikální a až moc hr. Jaké to má výhody 
ve volbách teprve uvidíme.

Popravdě jsem se ani nepídil proč – 
možná k tomu dozrál čas. My ve VPZ 
se každopádně rozhodli kandidovat jako 
sdružení nezávislých kandidátů a každý 
si mohl dle libosti vybrat, co je mu  
bližší. S doplněním kandidátky kvalit-
ními lidmi zjevně neměla problém ani 
jedna strana. 

No, tuhle otázku si teď nejspíš klade 
hodně lidí…(smích) Všichni (možná tro-
chu stereotypně) očekávají na prvním 
místě Autoritu, aby jí pak (překvapivě) 
mohli ukázat, „zač je toho loket“. Jako 
společnost už autority neuznáváme a ve 
veřejných funkcích teprve ne. Jinak 
jedničkou jsem byl zvolen až letos na jaře 
(tajným) hlasováním našich členů. Stejně 
dobře to ovšem mohl být kdokoli z první 
třetiny kandidátky. Což je vlastně naše 
velká výhoda – nemáme žádného domi-
nantního vůdce, který by nás významně 
ovlivňoval, a tudíž svým způsobem sva-

Asi bychom všichni měli volit změnu, a to ve 
smyslu obměny. Znamená to dát možnost mladším 
a pozitivně naladěným lidem, kteří nejsou zatíženi 
historickými vazbami, podílet se na řízení města. 
VPZ má změnu v názvu samotném, takže lidé, co 
tuto stranu tvoří, vnímají tuto potřebu mnohem 
intenzivněji a jsou ochotni změnám hodně obětovat. 
Naše velká výhoda navíc tkví ve zkušenosti s ve-
dením města, kterou za sebou máme.

Nejdříve by bylo dobré začít měnit místní, řekněme 
„společenské klima“ – tím je myšleno rozdělené 
Vodňany spojit a naučit se vzájemně tolerovat  
a spolupracovat. Jasně, je to běh na dlouhou trať, ale 
nějak se začít musí.
Jinak žádný Hlavní bod v našem programu není – 
máme několik obecných a několik velice konkrét-
ních témat, na která bychom se (v příštím období) 
soustředili. Sázíme spíše na stručnost = čitelnost. 
Nejdůležitější body jsou už stejně obsaženy v Plánu 
rozvoje města, což jsou „noty“, podle kterých město 
běží nezávisle na garnituře. Zrovna tak nemá smysl 
opakovat donekonečna samozřejmosti typu opravy 
komunikací, údržby majetku, podpora kulturních 
a sportovních aktivit a další.

Kandidátka Vodňan pro 
změnu je nejmladší ze všech 
vodňanských kandidátek, 
zároveň v ní máte zástupce 
všech generací. Jaké to má 
výhody?

V minulém období bylo 
na kandidátce Vodňan pro 
změnu mnoho členů KDU-
ČSL. Teď tato strana kan-
diduje samostatně. Proč?

Jsi lídrem VPZ. Proč zrovna 
ty? A jsi připraven stát se 
starostou?

Tomáši, proč by Vodňanští měli 
volit Vodňany pro změnu?

Co je hlavní bod programu Vodňan 
pro změnu? Co je nutné změnit 
nejdříve?



Nejspíš ruku v ruce s městem samotným. 
Samozřejmě to nemůže být úměrné jen 
počtu obyvatel – to by se tam nepostavi-
lo nic. Na druhou stranu opačný extrém 
také není dobrý, konkrétně u nás se teď 
postavila stavba za 9 mil. (byť skoro celá 
z dotace), což je oproti ostatním míst-
ním částem nevyvážené. Jednak by ji teď 
mohly chtít všechny osady a ani bych se 
jim nedivil (tzn. dalších 40-50 mil inves-
tic), ale hlavně taková budova stojí spous-
tu peněz jen na provozu a údržbě, a to už 
nikdo dotovat nebude – je to neúměrná 
zátěž do budoucna.

V tomto případě by bylo záhodno nejprve 
odstranit její příčinu, což je výměna 
manažera, který to nezvládl (tajemnice) 
– to je relativně jednodušší začátek. 
Náročnější bude obnovit dobré pracovní 
vztahy a kredit samotného úřadu jako 
zaměstnavatele a pak případně doplnit 
chybějící úředníky solidními lidmi. Nik-
dy jsem nebyl názoru, že „za dveřmi stojí 
hromada lidí a čeká na práci“ - možná  
jich u dveří pár „stálo“, ale nebyly to 
kvalitní síly (ty na práci nepotřebují 
čekat), nicméně dnes je stav takový, že 
tam nestojí vůbec nikdo.

zoval. Post starosty? Ano, na prvním místě kan-
didátky je asi záhodno s touto alternativou počítat.

Je to produkt dnešní uspěchané doby – jde o jakého-
si „styčného důstojníka“, kterého nasadíte tam, kde 
je třeba koordinovat více činností a subjektů dohro-
mady, sladit to s termíny a hlídat, aby to fungovalo 
– typickým příkladem je pořádání akcí, větší výro-
ba, složitější stavby apod. Hlavní díl práce začíná, 
když akce neběží ideálně a termíny se začnou křížit 
– pak je to o hodinách strávených běháním, tele- 
fonováním a přesvědčováním, kdy doslova tečou 
nervy a peníze. Myslel jsem si naivně, že když budu 
na „volné noze“, nebude to tak zlé, protože si budu 
moci práci lépe dávkovat.

Pracoval jsem tři roky na pozici vedoucího onehdy 
zbrusu nového Odboru investic a rozvoje, kde jsme 
se primárně věnovali novým a koncepčním věcem 
pro město. Skončil jsem záhy po volbách - oficiálně 
kvůli úsporám (nakonec žádné nebyly), po zániku 
našeho odboru. Realita je spíše taková, že jsem byl 
nepřijatelný pro stávajícího starostu p. Heřmana. 
Nicméně zpětně to vnímám jako dobré řešení – 
atmosféra úřadu postupně natolik „zhoustla“, že 
bych nejspíš stejně „vzal roha“. Praktická zkušenost  
s chodem úřadu je bezesporu velká výhoda.

Znamená to přesně to, co vyjadřují ta slova v tom-
to sledu. Bez povznesení se a vstřícnosti nejde 
rozumně spolupracovat a spolupráce logicky vede 
ke sblížení. Možná to někomu připadá ujeté, ale 
zkuste se zajít podívat na jednání zastupitelstva – je 
tam tolik negativní energie, že se vám z toho dělá 
zle. Z takovéto atmosféry přece nemůže nic kloud-
ného vzniknout – to bych změnil rád.

Žiješ v Újezdu. Jak by se 
měly podle tebe rozvíjet 
místní části Vodňan? 

Současné vedení města 
dokázalo dost narušit chod 
úřadu, z radnice odešla více 
než polovina úředníků. Jak 
bys chtěl personální krizi 
řešit?

Ve svém medailonku i videu 
uvádíš, že chceš do Vodňan přivést 
vstřícnost, spolupráci a sblížení. 
Co to konkrétně znamená?

Čím se živíš? Uvádíš, že pracuješ 
jako projektový manažer. Co to 
znamená?

Pracoval jsi jako úředník na 
vodňanské radnici. Co jsi tam 
dělal, proč jsi skončil a bude ti 
znalost chodu úřadu pomáhat 
v případě jeho řízení?
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Změna?

přichází moudrost. A jen ten moudrý 
je schopen neustále hledět sám na sebe 
a hledat chyby ve svém jednání a mít na 
paměti, že láska je jedinou možnou ces-
tou opravdové změny čehokoliv. Láska 
k nepříteli i příteli, k sousedovi i člověku 
bez domova, k člověku s opačným ná-
zorem. Všichni jsou této podstaty, ale jen 
moudří to mají vždy na paměti. Měňme 
tedy především sebe, tak ztratíme to 
špatné z nás a zbyde jen to dobré, to  
jediné a pravé.

Je také známo, že největším nepřítelem 
člověka je lenost a jelikož je člověk  
bytost kreativní, dokáže vymyslet spous-
tu důvodů, proč raději zůstat doma na 
gauči u seriálu. Změna probíhá neus-
tále, ať chceme nebo ne, jediný rozdíl 
je v tom, že buď probíhá s naším, nebo  
bez našeho vědomí.

Co člověka napadne, když se řekne Změna a proč 
bychom vůbec měli chtít něco měnit, když je nám 
tak dobře v tom, co máme?

Změna v nás často vyvolává strach. Strach z toho, 
že když chce někdo něco Změnit, tak nám tím chce 
vzít to, co už máme. Jednoduše se bojíme Změn, 
protože jsme z minulosti naučeni, že můžeme přijít 
o náš klid a jistoty. Tato představa je jistě živoucí 
především díky totalitním režimům, které provází 
historii lidstva od nepaměti, a proto to máme 
všichni tak hluboko v sobě. Máme strach ze Změn, 
protože pro nás znamenají ztrátu.

To, co je dobré na Změnách obecně, je, že díky 
nim můžeme cítit, že žijeme. Dalo by se říci, že 
Změna téměř vždy znamená pohyb a pohyb téměř 
vždy znamená život. Mělo by to tedy být tak, že by-
chom měli o změny usilovat? Stojí usilovat o život? 
O život ve zdravém prostředí s přátelskými vztahy?

Říká se, že Starý (nesouvisí s věkem) nic měnit  
nechce a že je rád za to, co má. Přesto se sám 
neustále proměňuje. Ale se stárnutím zároveň 

Aktuální informace můžete sledovat na naší facebookové stránce 
nebo na webu www.vodnanyprozmenu.cz



Zajímá vás nějaké téma? 
Zajímají vás konkrétní infor-
mace z nějaké akce z Vodňan? 
Napište nám a my se poku-
síme zjistit, jaká je realita. 
Chcete zveřejnit něco, co by 
měli znát všichni? Kontaktujte 
nás. Pokud to bude v duchu 
zásad, které jsme si vytyčili 
(a bude rozumné velikosti), 
rádi Váš příspěvek otiskneme.

ÚLOVKY 
Z VODŇANSKÉHO 
RYBNÍČKU

Vydává Vodňany pro změnu z.s., 
se sídlem U Starých stodol 676, 389 01 
Vodňany, IČ: 04632745. Náklad 2 900 ks. 
Sazba, tisk a distribuce – vlastními silami. 
Ke vzniku tohoto číslo přispěla celá 
kandidátka VPZ
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www.vodnanyprozmenu.cz 
Registrováno u MK 
pod číslem E 22374. 
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