Tibetskou vlajku už v pátek vyvěsily dvě plzeňské radnice, k akci se připojí v regionu 50
dalších
Plzeň, 09.03.2018, aktualizováno 19:41

Už v pátek odpoledne zavlála tibetská vlajka na budově radnice centrálního plzeňského městského obvodu a samozřejmě i na radnici na
Slovanech. Vyvěšování tibetské vlajky 10. března je symbolická akce na podporu ochrany lidských práv a děje se tak v den výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. Obvykle ji vyvěšují úřady, instituce, školy, ale i jednotlivci. V Plzeňském kraji se letos k akci připojí asi 50
radnic.

Tibetskou vlajku už v pátek odpoledne vyvěsil na budově centrálního plzeňského městského obvodu místostarosta Radoslav Škarda. Asistoval mu zastupitel Ondřej Ženíšek. |
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V samotné Plzni je ovšem tato akce předmětem mnoha politických šarvátek a bouřlivých diskusí. Tibetskou vlajku ani letos nevyvěsí krajský úřad a
oficiálně zřejmě ani plzeňský magistrát, kde o tom naposledy diskutovali zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek. Tradici vyvěšování tibetské vlajky
zahájil v Plzni starosta Slovan a současně i senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) v roce 1999. A stejně to udělal i v pátek.
Tibetskou vlajku na budovu radnice MÚ Plzeň 3 vyvěsil v pátek odpoledne také místostarosta centrálního obvodu Radoslav Škarda (TOP 09) za
asistence zastupitele a stranického kolegy Ondřeje Ženíška. „Vyvěšování tibetské vlajky na budově Městského úřadu Plzeň 3 iniciovala v roce 2016
právě TOP 09. K mé radosti rada městského obvodu náš návrh akceptovala a těší mě, že letos vyvěsíme vlajku už po třetí,“ říká místostarosta
centrálního obvodu za TOP 09 Radoslav Škarda.
Plzeňská radnice má platné usnesení rady z roku 2005 o vyvěšování vlajky, oficiálně nad hlavním vchodem do budovy, což se ovšem neděje. Toto
usnesení názorově štěpí i radniční koalici. Primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) na jednání zastupitelstva uvedl, že datum 10. března respektuje,
nicméně světem podle jeho názoru hýbou i jiná témata, než je krvavé potlačení tibetského povstání komunistickou Čínou. „Nechme to na sobotu,
třeba vás překvapíme,“ dodal primátor. Vlajku na magistrátu obvykle vyvěšuje už několik let náměstek primátora Martin Baxa (ODS) s podporou
kolegy náměstka Petra Náhlíka (KDU-ČSL).
A právě Martin Baxa ještě v pozici náměstka hejtmana Plzeňského kraje letos přišel s návrhem, aby vlajku vyvěsil krajský úřad. Podporu získal i u
hejtmana Josefa Bernarda (ČSDD). Návrh nakonec letos v únoru neprošel hlasováním v zastupitelstvu, pro vyvěšení tibetské vlajky hlasovalo 18
zastupitelů, sedm bylo proti a 15 se zdrželo. Naposledy oficiálně vyvěsil tibetskou vlajku na krajském úřadu bývalý hejtman Petr Zimmermann (ODS).
Po nástupu Milady Emmerové (ČSSD) i dalších sociálně demokratických hejtmanů se od této akce upustilo.
A na kterých radnicích ještě bude vlát tibetská vlajka? Například v Blovicích, Křimících, Přešticích, Klatovech, ve Spáleném Poříčí v Nepomuku, ve
Starém Plzenci, v Třemošné, ale i v dalších městech a obcích regionu.
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