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Vážený pane rninistřeo

obracím se na Vás ve věci ukončení činnosti Pivovaru Vyškov.

Na valné hromadě společnosti Jihomoravské pivovary a.s.u která se
konala 27. 5. 20IO, rozhodl jediný akcionář, kterým je právě Vaše
Ministerstvo, o zastavení výroby v Pívovaru Vyškov"

i když je v tomto jediném výrobním provozu společnosti situace
složitá, i vzhledem vlastnickýrn vztahům k pozemkům, domnívám seo že
ukončení činnosti by mělo být až krajní variantou po vyčerpání všech
možností řešení.

Zrušení pivovaru by bylo nejen obrovskou ztrátou pro město Vyškov
a historii vaření piva v něm, ale i pro celé české pivovarnictví vůbec.

Ukončení vaření píva před letní sezónor,', kdy íze logicky očekávat
vyšší výstavy a tím ívyšší tržby,je také dost nelogické" I z tghoto důvgdur
bych byl pro zrušení tohoto rozhodnutí MZe formou nnirnořádné valné
hromady. Současně by bylo na nnístě odvolat, z důvodu špatného
hospodaření, předsedu představenstva Ing, Zdeňka Řeháka a do této
funkce jmenovat člověka zevnitř vyškovského pÍvovaru, tedy z řad
zaměstnanců, protože jmenování dřívějších č|enů statutárních 

"orgánů

nepřineslo kýžený efekt. Spíše naopak"
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Vážený pane nrlnistřeo

věřírnn že krokyo které Vaše nninistenstvo ohledně likvidace Pivovaru
Vyškov tlčinilo ještě zvážíte a dáte tak j'eště šanci pivovaru prokázat, že
r'ná hr.ldoucnost a své n'lísto na našenn B zahranlčním trhu.

Zároveň Vás také srdečně zvu na brzkou návštěvu města Vyškova a
samotného Pivovaru Vyškov, při ktené bychom mohli celou záležitost a
všechny argumenty pro a proti osobně projednat.

Fředem děkuji za Vaše vyjádření k celé problematice a případně
k Vaší návštěvě Vyškova.

S úctou

Příloha:
lx petice občanů
1x tisková zpráva
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