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SNÄšÅ½NÃ‰ MEGALOMANSTVÃ•
ÄŒtvrtek, 14 Ãºnor 2008

PÅ˜I&Scaron;LO E-MAILEM: BÄ›hem víkendu 8.-10.2. zaÄ•aly bagry a tÄ›Å¾ké náklaÄ•áky odváÅ¾et sníh z Jizerské lyÅ¾aÅ™
magistrály (od SmÄ›davy po Sou&scaron;ské silnice smÄ›rem ke Kasárenské, bÄ›hem pátku a soboty byl zlikvidován
asi 1km magistrály, práce dále pokraÄ•ují) a dále z louky na Jizerce u záchytného parkovi&scaron;tÄ› jakoÅ¾to i z
dal&scaron;ích míst v Jizerských horách.
TÄ›Å¾ká technika odváÅ¾í sníh do Vesce u Liberce na dvoukilometrovou traÅ¥ závodÅ¯ pro nÄ›kolik desítek profesionálÅ¯
PÅ™itom niÄ•í magistrálu, kterou vyuÅ¾ívají tisíce rekreaÄ•ních lyÅ¾aÅ™Å¯ a likvidují sníh na chránÄ›ných loukách v památko
rezervaci Jizerka. Mistrovství svÄ›ta v lyÅ¾ování v Liberci v nadmoÅ™ské vý&scaron;ce 400m se ukazuje být tragickým omylem
Na nÄ›j doplácí zázemí pro rekreÄ•ní lyÅ¾ování vyuÅ¾ívané desítkami tisíc aktivních sportovcÅ¯ jakoÅ¾to i pÅ™íroda Jizerský
prosím, zde si mÅ¯Å¾ete kliknout na pár snímkÅ¯: chránÄ›ná krajinná oblast I.chránÄ›ná krajinná oblast II.chránÄ›ná
krajinná oblast III.
Tato megalomanská akce bude stát stovky milionÅ¯ korun, pÅ™itom aktivním rekreaÄ•ním lyÅ¾aÅ™Å¯m n
nepÅ™inese. Za rozpoÄ•et mistrovství by bylo moÅ¾no nÄ›kolik let upravovat bÄ›Å¾ecké tratÄ› ve v&scaron;ech Ä•eských a m
horách. SvÄ›tový pohár leto&scaron;ního roku je relativnÄ› malá akce proti mistrovství svÄ›ta plánovanému na pÅ™í&scaron;tí
rok. Je&scaron;tÄ› hrozivÄ›j&scaron;í jsou ambice uspoÅ™ádat v malém zadluÅ¾eném ÄŒesku olympiádu. Politici, podporující
takovéto nesmyslné akce, si nezaslouÅ¾í va&scaron;e hlasy v pÅ™í&scaron;tích volbách.
Na základÄ› pozvání rozhoÅ™Ä•e
lyÅ¾aÅ™Å¯ pÅ™ijeli na místo reportéÅ™i ÄŒeské televize. NatoÄ•ili zábÄ›ry z likvidace magistrály doplnÄ›ný kritickým koment
trenéra Ä•eských olympijských medialistek ZdeÅˆkem Cillerem. Cenzura v&scaron;ak tyto zábÄ›ry do televizního zpravodajství
zÅ™ejmÄ› nepustila... Kdo nesouhlasí s takovýmto sváÅ¾ením snÄ›hu, mÄ›l by se pÅ™edev&scaron;ím obrátit na stránky
www.liberec2009.com a svÅ¯j názor napsat KateÅ™inÄ› Neumannové v rubrice "Napi&scaron;te nám". OstatnÄ› to není
poprvé, kdy se jméno KateÅ™iny Neumannové objevuje v souvislosti s poru&scaron;ením omezení daných ochranou
pÅ™írody. Jaký je vá&scaron; názor na tento zpÅ¯sob podnikání? toulavej
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