Plzeňský
MLADÁ FRONTA DNES ❘ úterý 4. 4. 2017

13

6 °C

13 °C

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Plzeň, Klatovy, Rokycany, Domažlice, Tachov

plzen.idnes.cz

Sportovní nadace se radnici
tak trochu vymkla z rukou
Instituce patří městu, které jí sice posílá peníze, ale přesto nemá na její fungování přímý vliv
Jaroslav Nedvěd
redaktor
MF DNES
PLZEŇ Krajně neobvyklé vztahy
panují delší čas mezi plzeňskou radnicí a vedením Nadace sportující
mládeže. Jejím zřizovatelem je město, ale zástupci obou institucí se
déle než rok nedokázali domluvit
na novém modelu fungování nadace, úpravě statutu a obsazení křesel
ve správní radě. Když městská rada
navrhla do devítičlenné rady pět zástupců města, u dosavadní správní
rady narazila. Šéf nadace František
Berka pak poslal zastupitelům města dopis, ve kterém vyjádřil nespokojenost s postupem radnice. Naznačoval, že se odehrál pokus o nepřátelské převzetí nadace.

Primátor Plzně Martin Zrzavecký
naproti tomu tvrdil, že pokud je zřizovatelem nadace město, je logické, že chce mít dohled nad penězi,
které jí dává. Pokusy o dohodu
však prý byly dlouho marné. Podléhají totiž souhlasu dosavadní správní rady, a ta na změny přistoupit nechce. Přitom se ozývají výroky o
snaze nadaci politizovat.
Až v posledních týdnech se možná objevila naděje, že zákopová válka skončí a dojde ke shodě. Zástupci města předložili členům správní
rady návrh nového statutu nadace
a čekají na reakci.
Dosud ovšem panuje zvláštní situace, kdy město je zřizovatelem instituce, na kterou zřejmě nemá přímý
vliv a pouze jí posílá finance. Nadace ročně hospodaří se zhruba 2,5
miliony korun, z toho asi dva milio-

ny jsou z rozpočtu Plzně. Ale pravidla fungování instituce v podstatě
určuje stávající správní rada, která
vůli radnice nemusí respektovat.
Návrh týkající se nových pravidel
nadace byl připravený v prosinci
2015. Tehdy byla v souvislosti se
změnou občanského zákoníku snaha změnit pravidla nadace. Radní
pro sport Michal Dvořák však nechtěl návrh do zastupitelstva předkládat, protože nebyl projednaný s
Františkem Berkou, se kterým se
chtěl domluvit. Radnice tak správný
okamžik promeškala a od té doby se
táhly problémy.
Primátor Zrzavecký připomíná,
že město se začalo intenzivněji věnovat oblasti sportu, na který poskytuje víc peněz. Postup radnice
je podle primátora proto zapotřebí
s činnosti nadace provázat. „Ve

V posledních týdnech
se možná objevila
naděje, že zákopová
válka skončí a dojde
ke shodě.

správní radě měli být lidé, kteří ten
vztah budou zajišťovat,“ sdělil. Primátor tvrdí, že by strany ze zastupitelstva mohly do správní rady nominovat i její současné členy. Dohoda
s Františkem Berkou však údajně
dlouho nebyla možná.

Šéf nadace potvrdil, že dohadování trvá rok a půl. „Domlouváme se,
jakým způsobem sladit představy. O
tom, jak to udělat, aby došlo ke vzájemné shodě z hlediska fungování
nadace,“ argumentuje Berka. U devítičlenné správní rady se podle něho
hledá model budoucího rozhodování. Tvrdí, že pokud by ve správní
radě bylo pět zástupců města, pak
by se o zásadních záležitostech
mělo rozhodovat dvoutřetinovou
většinou hlasů. Mluví také o možnosti navýšení počtu členů správní rady
na jedenáct. „Aby nám tam nechyběli lidé, kteří mají o sportu přehled a
ví, co by potřeboval,“ konstatoval.
Předseda klubu zastupitelů opoziční TOP 09 Michal Vozobule situaci kolem nadace pokládá za krajně
nešťastnou. „Město mělo se změnou občanského zákoníku změnit

Dobřany

Bečov uvítal
miliontého
návštěvníka

Senior srazil autem
chlapce a dívku
Pětasedmdesátiletý řidič ve Škodě
Felicia srazil včera ráno v Dobřanech na Plzeňsku dvě děti. Osmiletá dívka a desetiletý chlapec šli
přes silnici po přechodu pro chodce. Nehoda se stala po sedmé hodině ráno poblíž benzinové čerpací
stanice u třídy 1. máje. „Dívku jsme
letecky transportovali do Fakultní
nemocnice v Plzni na Lochotíně,
chlapce převezla sanitka tamtéž na
úrazovou ambulanci. Ani jeden z
pacientů nebyl bezprostředně
ohrožený na životě,“ sdělil mluvčí
krajské záchranné služby Martin
Brejcha. Příčinu nehody objasní až
další vyšetřování. Alkohol u řidiče
policisté vyloučili. (pp)

Svého miliontého návštěvníka přivítal hned o prvním víkendu hlavní sezony hrad a zámek v Bečově
nad Teplou, který patří mezi nejvýznamnější západočeské památky. Vstupenku s kulatým číslem si
koupila čtyřčlenná rodina. Historický moment ohlásily v Bečově
dvě střelby z děla, první varovná
a druhá vítací. Rodinu informace
o tom, že jsou miliontými návštěvníky, viditelně překvapila.
„Byl to pro nás opravdu šok,“ přiznal návštěvník Marek. O tom, že
Bečov vyhlíží miliontého návštěvníka, nevěděl. Sám se byl na hradě a zámku podívat naposledy
před osmnácti lety, kluci Lukáš a
Daniel předloni se školou. „Miliontého návštěvníka počítáme od
roku 1996, kdy se zámek poprvé
otevřel veřejnosti. Prapůvodně
měl být otevřený společně s relikviářem svatého Maura, ten ale
dorazil až v květnu 2002. Mezitím
se tady konala provizorní výstava
plastik, pak až byla vložena expozice věnovaná relikviáři,“ uvedl
kastelán Tomáš Wizovský. (ple)
Foto: Václav Šlauf, MAFRA

Plzeň

Ostrava nakoupí
trolejbusy ze Škody
Škoda Electric dodá do Ostravy 12
trolejbusů za více než 160 milionů
korun. Plzeňská firma uzavřela s
tamním dopravním podnikem
smlouvu na dodávku deseti dvanáctimetrových vozidel Škoda 26Tr a
dvou velkokapacitních vozidel
27Tr. První cestující by se v nich
mohli svézt už na podzim. (ČTK)

Než zmizel, prodal boss Kříž stroje za miliony
PLZEŇ, ZLÍN Jméno někdejšího
místopředsedy fotbalového svazu a
majitele plzeňského klubu Miroslava Kříže nečekaně zaznělo u soudu,
který se zabývá nelegální velkovýrobnou cigaret na Zlínsku. Potřebné stroje koupili od Kříže v roce
2010 krátce předtím, než záhadně
zmizel.
Možná je mrtvý, možná pobývá v
úkrytu někde v zahraničí. Osud někdejšího vlivného fotbalového funkcionáře a plzeňského podnikatele
Miroslava Kříže zůstává i sedm let
po jeho zmizení nejasný. Známé je,
že 22. května 2010 odešel z baru v
centru Prahy, své advokátce a partnerce řekl, že se do hodiny vrátí.

zakládací listinu nadace. To se nestalo a myslím, že v tom město fatálně selhalo,“ konstatoval. Vozobule
řekl, že mu připadá nejlogičtější,
aby město silně obsadilo dozorčí
radu nadace a správní radu nepolitizovalo. „Na jednu stranu vedení
města chápu, protože nějakou kontrolu by v nadaci mít mělo, aby se nechovala jako soukromý podnik
pana Berky. Na druhou stranu je mi
snaha o politizaci správní rady také
proti srsti,“ prohlásil.
Primátor Zrzavecký řekl, že po posledním setkání se členy správní
rady nadace věří, že dojde k pozitivní změně ve vyjednávání. „Objasnili jsme jim naše důvody a vysvětlili,
čeho chceme dosáhnout. Vnímal
jsem, že jsme na jedné vlně, tak uvidíme. Nějaký čas si nechali na rozmyšlenou,“ řekl Zrzavecký.

Poté ho již nikdo neviděl. Zhruba
dva měsíce před svým zmizením
zřejmě uskutečnil zajímavý obchod. U soudu, jenž se zabývá obří
nelegální výrobou cigaret v Lužkovicích na Zlínsku, jej popsal svědek
Václav Karlík. Vypovídat nejdříve
nechtěl, soudkyně jej k tomu ale nakonec přesvědčila.
„Koupili nějaké stroje na výrobu
a balení cigaret od mého bývalého
kolegy Miroslava Kříže. V Plzni
jsme měli tabákovou výrobu. Byl
jsem požádán, abych stroje vydal v
plzeňském skladu společnosti AP
Trust, kde byl Kříž jednatelem,“
prohlásil Karlík, který figuroval v
řadě firem společně s Křížem.

Zhruba dva měsíce
před svým zmizením
zřejmě uskutečnil
zajímavý obchod.

Kříž podle něj dva stroje prodal
za 20 a 40 milionů korun. „Jednalo
se o kvalitní kovářskou práci, žádná elektronika, bylo to postaru vy-

robené,“ poznamenal Karlík, jenž
dorazil v doprovodu justiční eskorty, vykonává si totiž trest v plzeňské věznici. Hovořit s ním detailněji
o Křížovi tak nebylo možné.
Samotný případ nelegální výroby
cigaret v Lužkovicích na Zlínsku s
Křížem jinak zřejmě nesouvisí. Obžalobě čelí 11 mužů a pražská společnost Vltava Holding. Hrozí jim
až deset let vězení, firmě až zrušení. Škodu státu na spotřební dani z
tabákových výrobků státní zástupce vyčíslil nejméně na deset milionů, škodu společnosti Philip Morris
asi na 4,3 milionu korun. Většina
obžalovaných vinu odmítá.
„Než tam zasáhli celníci, stihli vy-

robit zhruba 1,4 milionu kusů cigaret neoprávněně označených
ochrannou známkou Marlboro, která patří firmě Philip Morris, a chystali se zpracovat asi čtyři tuny tabáku. Do prodeje cigarety uvést nestihli,“ prohlásil státní zástupce
Petr Matoušek.
Podle celníků šlo o zdařilé padělky. K výrobě byly v tamní továrně
připraveny i další cigarety značek
Jin Ling, Globe a Mars. Pokud by
všechny zásoby zpracovali a prodali, mohl stát podle celníků na nepřiznané a neodvedené spotřební
dani z tabákových výrobků utrpět
škodu ve výši nejméně 26 milionů
korun. — Radek Štěrba

Plzeň

Cyklistce uvázla
noha v drátech
Opilá čtyřiadvacetiletá cyklistka
nezvládla svoji páteční jízdu večerní Plzní. Žena jela po cyklostezce lemující Karlovarskou třídu.
Při výjezdu z kruhového objezdu
ale spadla na zem. „Sesunula se
tak nešťastně, že jí jedna noha
uvázla ve výpletu zadního kola
bicyklu. Zraněné ženě museli
nohu z drátů vyprostit až přivolaní hasiči,“ popsala mluvčí plzeňské policie Hana Štefflová. Při dechové zkoušce na alkohol cyklistka nadýchala 1,09 promile alkoholu. Ženě hrozí pokuta. (pp)

