
“Protest za vítězství pravdy nad 

arogancí moci!“ 

KDY: 18. 3. 2016 

V KOLIK: 18:00 hodin 

KDE: před Kulturním domem v Brzkově 

S SEBOU: klíče, popřípadě transparent 

Protest bude spočívat v tom, že přesně týden po urážkách ministra průmyslu a obchodu 
Jana Mládka, tedy dne 18. 3. 2016 v 18.00 hod., budou před Kulturním domem v Brzkově 
přítomní od osmnácti hodin protestovat dvěma minutami ticha a potom zazvoní ministru 
Mládkovi klíči. 

 

Události předcházející protestní akci: 

S vydáním tiskové zprávy byla 11.3.2016 uspořádána také schůzka s médii v Přibyslavi, kde 
byl objasněn náš postoj (možnost arbitráže a nezákonný postup DIAMA). Jako reakce na to, 
byla v ČT natočena reportáž, ve které se nelichotivě vyjádřil i ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek. Posuďte sami: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1721995-u-stolu-
ohledne-tezby-uranu-chceme-sedet-i-my-rikaji-obce-kolem-brzkova 

  

Trochu historie: ministr Mládek předložil Vládě ČR o Vánocích 2014 návrh, dle kterého se 
DIAMO pověřuje přípravnými kroky k těžbě a tento proces trvá (rozšíření CHLU, které pro 
majitele pozemků nebude jen čára na mapě) a nebyl to nikdo jiný, než ministr Mládek, který 
předložil návrh nové Surovinové politiky ČR, která s další těžbou uranu počítá. 
Je proto s podivem, že tentýž ministr teď tvrdí, že aktivity starostů považuje za účelovou 
kampaň a je jí zhnusen. 
Ač je pravda, že o zahájení těžby tato vláda nerozhodne, pokud se nebudeme včas bránit, 
všechny přípravné kroky k otevření dolu proběhnou a my už pak nebudeme moci se nijak 
nesouhlasně ozvat. A toho si je ministr zřejmě vědom. 

Celý audio záznam z rozhovoru s panem ministrem Mládkem ZDE: 
https://www.youtube.com/watch?v=gmFFE3_71lE&feature=youtu.be&a 
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Slovo starosty obce Brzkov: 

Vážení spoluobčané, 

 
ministr Mládek dne 11. 3. 2016 v 18.00 hod. ve vysílání České televize hrubými urážkami 
urazil čest nejen naší obce Brzkov, ale i sousední obec Věžnice, město Polná a město 
Přibyslav. Důvodem jeho agresivního chování byla naše žádost, aby řekl české vládě 
konečně pravdu a dále také naše snaha hájit práva obcí a vlastníků nemovitostí proti mocné 
těžařské lobby. Chování pana ministra Mládka vnímám jako přímý útok na hodnoty, které 
přinesl naší vlasti 17. listopad 1989. Z tohoto důvodu využívám své pravomoci starosty, 
které mi byly svěřeny na základě svobodných a demokratických voleb, a svolávám na 18. 3. 
2016 v 18.00 hod. Protest za vítězství pravdy nad arogancí moci! 

 

Aleš Bořil 

 

 

Jako reakci na výrok ministra průmyslu a obchodu pana Jana Mládka v 
reportáži ČT, který prohlásil, že je z celé kampaně zhnusen, proto svolává 
starosta obce Brzkov 18.3.2016 od 18.00 hod před Kulturní dům v Brzkově 
protestní akci "Protest za vítězství pravdy nad arogancí moci!" 

Neměli bychom zapomínat! Přijďte nás podpořit!!! 
 


