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Běhounek doběhl Brzkov, nepřijel! Polovina za zbývajících volebních lídrů 

nevěděla, kde na Vysočině Brzkov je! 

Brzkov 13.10.2017 

Brzkov, 13.10.2017 – V pátek třináctého zavítali do Brzkova političtí lídři politických stran a 

hnutí z Vysočiny. Starosta Aleš Bořil byl na ně připraven a chtěl jasné odpovědi na otázky, které místní 

zajímají. Dostalo se mu jich? Bohužel od pana hejtmana Běhounka, velikého zastánce těžby uranu, se 

místní nic nedozvěděli, nepřijel. Polovina ze zbývajících volebních lídrů nevěděla, kde na Vysočině 

Brzkov je. 

„Neúčast pana hejtmana Běhounka mě velice mrzí, je to veliký zastánce těžby uranu v 

Brzkově, proto od něj místní občané chtěli vysvětlení. Včera jsem ho viděl v Praze v televizi, a 

bohužel dneska si čas na cestu do Brzkova na Vysočině nenašel, asi mu za cestu nestojíme. Všem, 

kterým za to místní stojí a dnes přijeli velice děkuji. Velice mě překvapilo, že polovině ze 

zúčastněných museli vysvětlovat, kde ten Brzkov na Vysočině vůbec je.  

„To víte dostat z politika jednoznačnou odpověď, to dá dřinu, a někdy se i přes tu dřinu a 

mnoho slov nic nedozvíte. Já doufám, že si volební lídři ze setkání v Brzkově odnesli to, že uran 

z Brzkova nebude nikdy použit do českých jaderných elektráren. Bohužel tento blud někteří politici 

stále veřejně šíří. Vzhledem k tomu, že Česká republika nedisponuje technologií na obohacení 

uranu, tak brzkovský uran bude za třicet stříbrných prodán do ciziny – Rusku, Číně nebo někomu 

jinému.“ 

„Chtěl jsem, aby volební lídři pochopili, že národním zájmem v oblasti uranu je ponechat 

toto nerostné bohatství našim potomkům. Těžba uranu přinese zisk tak maximálně vybraným 

lobbistickým skupinám a jedincům, nikoli českému občanovi. Českému daňovému poplatníkovi 

nakonec zůstane účet za ekologické škody za desítky miliard.“ 

„Stát už promrhal bojem o uran v Brzkově milióny korun, a hlavně několik let, které měly 

být věnovány přípravě těžby lithia. Doufám, že bude zjednána náprava a kapacity státního podniku 

DIAMO budou využity v těžbě ziskového lithia, a ne ztrátového uranu. Snad už jim dá někdo pokyn, 

aby začali pracovat na lithiu.“ 

„Koho podporuji říkat nechci, občané nejsou ovce a dobře ví, kdo a jak pro ně v uplynulých 

letech něco dělal, a kdo nás hodil přes palubu. Slibů jsem dnes slyšel mnoho, ale jen čas ukáže, kdo 

skutečně dodrží své slovo a bude hájit národní zájmy, neboť těžba uranu v Brzkově je v rozporu 

nejen se zájmem brzkovských občanů a občanu celé Vysočiny, ale i v příkrém rozporu s národním 

zájmem naší vlasti. A bude-li to potřeba, tak jim to připomenu, jako ve středu ministrům v Praze!“ 

 

Aleš Bořil 


