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Minulý týden
Respekt - 2.1.2018
strana: 66
Uplynulo 70 let od chvíle, kdy z newyorské Broadwaye vyjela na svoji nekonečnou
pouť Tramvaj do stanice Touha. Za praskotu dělbuchů a petard přišel rok 2018. V
centrální části Krušných hor byl po dvouleté přestávce opět spatřen rys ostrovid.
Zemřel Pavel Brázda. Na periferii Českých Budějovic dopadl vzácný meteorit.
Nekončím ze zdravotních důvodů, nemám žádné takové problémy, ale cítím, že už
nemám co nabídnout, oznámil konec sportovní kariéry jeden z nejlepších fotbalistů
české historie Tomáš Rosický. V pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora se
konala zádušní mše za Jana Koblasu. Díky slunečnému počasí padaly teplotní
rekordy. Ochránci přírody protestovali proti plýtvání vodou při umělém
zasněžování zdejších sjezdovek a Asociace horských středisek ČR jejich
obavy odmítla jako neopodstatněné. Nový letištní terminál v Pardubicích najel na
testovací provoz. Nejoblíbenějším stromořadím Moravskoslezského kraje se v
občanském hlasování stala čtyřřadá alej lip v ostravských Komenského sadech,
kterou před osmi lety chtěli tamní úředníci kvůli údajně „špatnému zdravotnímu
stavu“ kompletně vykácet, ale díky vzpouře občanů vybavených zcela opačným
posudkem nezávislých znalců se tak nestalo. Takže je stále na svém místě a svojí
krásou připomíná katedrálu. A taky připomíná, že lidé mohou vždycky něco změnit,
komentovala vítězství kdysi na smrt odsouzené aleje autorka nominace Jana
Helebrandová. České ekonomice došli lidé a její růst v příštím roce zpomalí,
oznámila expertní analýza dalšího vývoje české ekonomiky. Při požáru haly u Hradce
Králové uhořelo tři a půl tisíce kachňat. O dalších 100 miliard korun vzrostly
meziročně dluhy českých domácností a Česká národní banka vyzvala tuzemské
finanční ústavy, aby v zájmu přežití v horších časech zpřísnily úvěrové podmínky.
Zemřel František Zahrádka. Pirátská strana podala k Ústavnímu soudu návrh na
zrušení zákonů umožňujících v Česku plošné sledování obyvatelstva, především
komu lidé volají a kdy se připojují na internet. Chceme se zaměřit na takzvaný
sociální pohřeb, který přijde pozůstalé na 15 719 korun, což je za kompletní servis
včetně převzetí těla, dřevěné rakve, pronájmu síně, hudby a profesionálního
smutečního projevu příznivá cena, jedna z nejnižších v republice, popsal náměstek
libereckého primátora Tomáš Kysela novou službu, kterou se jeho úřad rozhodl
pomoci sociálně slabým lidem; pohřební agentury v kraji označily krok za „řízenou
likvidaci soukromého pohřbívání“ v Libereckém kraji. Sněmovna schválila rozpočet
na rok 2018 se schodkem 50 miliard korun. Na řadě míst Česka si lidé připomněli
šesté výročí úmrtí prezidenta Václava Havla, veřejně se předčítaly jeho texty a v
Praze 6 byla na jeho počest odhalena lavička Ferdinanda Vaňka. Nespolupráci s
mojí misí lze vnímat pouze jako silnou známku toho, že se v Arakanském státě
stejně jako ve zbytku země musí dít něco hrozného, citoval tisk slova zvláštní
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zpravodajky OSN pro lidská práva I Jang-hi, kterou barmská vláda omítla vpustit na
své území obývané převážně muslimskými Rohingy, což posílilo už tak silné
podezření, že tam armáda a úřady buddhistické Barmy páchají na jinonáboženské
menšině genocidu. Evropská komise zkrotila Uber. Uběhlo 241 let od chvíle, kdy
Tom Paine uveřejnil svou proslulou, věčně platnou větu: „Žijeme v době, která
prověřuje lidská srdce.“ X WWW. RESPEKT. CZ/AUDIO

O autorovi| lamper@respekt.cz
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Bez umělého sněhu se už lyžařská střediska neobejdou, ale má to
háček
Haló noviny - 5.1.2018
rubrika: Téma - strana: 09 - autor: Marie KUDRNOVSKÁ
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Voda pro sněžná děla už nemá být zdarma, vlekaři hrozí zdražením
tnbiz.cz - 10.1.2018
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Umělý sníh zdraží skipasy
Mladá fronta DNES - 10.1.2018
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: Eva Zahradnická, Radka Hrdinová
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Skipasy možná zdraží. Stát chce zdanit vodu, kterou skicentra
čerpají na umělý sníh
ČRo - regina.cz - 10.1.2018
rubrika: denik - strana: 00 - autor: Kateřina Součková
Umělý sníh zdraží skipasy. Stát totiž plánuje zdanit vodu, kterou vlekaři čerpají do
sněžných děl. Z potoků a nádrží ji teď odebírají zadarmo. Často ale víc než opravdu
potřebují.
Ministerstvo zemědělství chce proto hospodaření s vodou v horách regulovat. A
připravuje novelu, která by donutila skicentra za vodu zaplatit. „Návrh řeší zejména
problematiku sucha, jedním z podnětů budou zřejmě i platby za odběry povrchové
vody pro umělé zasněžování,“ řekl Mladé frontě DNES, která na záměr rezortu
upozornila, mluvčí ministerstva zemědělství Václav Tampír. Rezort tak reaguje na
sucho i na upozornění ekologů. Vlekaři ale varují, že na to doplatí hlavně lyžaři.
Pokud by stát vodu z přírodních zdrojů opravdu zpoplatnil, hrozí, že budou muset
zdražit skipasy. Technické zasněžování je totiž pro česká střediska klíčové. Čekat na
přírodní sníh znamená prodělat. Ekologové i vodohospodáři ale upozorňují, že
situace je pro udržitelný koloběh vody neúnosná. Vlekaři prý často čerpají víc vody,
než opravdu potřebují. To zatím není možné nijak ověřit - k dispozici jsou jenom
odhady, které se ale značně liší. Zatímco Asociace horských středisek tvrdí, že
všechny skiareály u nás spotřebují 1,5 milionu kubíků vody, přírodovědci z
Krkonošského národního parku odhadují, že to je až 42 milionů kubíků. Jasno by v
tom měl udělat projekt, který na několika místech měří skutečně odebraný objem
vody. Výsledky bude mít za tři roky.
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dTest: Lyžaři mohou skipasy přeprodávat, vlekaři zneužívají své
postavení
denik.cz - 10.1.2018
rubrika: Ekonomika - strana: 00 - autor: Redakce
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Lyžařské skipasy. Jak to s nimi je a na co si dát pozor
libereckadrbna.cz - 10.1.2018
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dTest: Lyžařské permanentky – na co si dát pozor?
parlamentnilisty.cz - 11.1.2018
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Jste zvyklí prodávat lyžařskou permanentku někomu dalšímu?
Neděláte nic protiprávního
mesec.cz - 11.1.2018
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Stát chce zdanit vodu na umělý sníh. Vlekaři varují před zdražením
skipasů
ČRo - vysocina.cz - 13.1.2018
Umělý sníh zdraží skipasy. Stát totiž plánuje zdanit vodu, kterou vlekaři čerpají do
sněžných děl. Z potoků a nádrží ji teď odebírají zadarmo. Často ale víc než opravdu
potřebují.
Ministerstvo zemědělství chce proto hospodaření s vodou v horách regulovat. A
připravuje novelu, která by donutila skicentra za vodu zaplatit.„Návrh řeší zejména
problematiku sucha, jedním z podnětů budou zřejmě i platby za odběry povrchové
vody pro umělé zasněžování,“ řekl Mladé frontě DNES, která na záměr rezortu
upozornila, mluvčí ministerstva zemědělství Václav Tampír.Rezort tak reaguje na
sucho i na upozornění ekologů. Vlekaři ale varují, že na to doplatí hlavně lyžaři.
Pokud by stát vodu z přírodních zdrojů opravdu zpoplatnil, hrozí, že budou muset
zdražit skipasy. Technické zasněžování je totiž pro česká střediska klíčové. Čekat na
přírodní sníh znamená prodělat. Ekologové i vodohospodáři ale upozorňují, že
situace je pro udržitelný koloběh vody neúnosná. Vlekaři prý často čerpají víc vody,
než opravdu potřebují. To zatím není možné nijak ověřit - k dispozici jsou jenom
odhady, které se ale značně liší. Zatímco Asociace horských středisek tvrdí, že
všechny skiareály u nás spotřebují 1,5 milionu kubíků vody, přírodovědci z
Krkonošského národního parku odhadují, že to je až 42 milionů kubíků. Jasno by v
tom měl udělat projekt, který na několika místech měří skutečně odebraný objem
vody. Výsledky bude mít za tři roky.
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Spor o vodu. Umělé zasněžování horám škodí, skiareály by měly
platit jako každý jiný, říká Fuksa
aktualne.cz - 15.1.2018
rubrika: DVTV - strana: 00 - autor: Daniela Drtinová
15. 1. | Myslím, že pár korun za kubík vody skiareály nepoloží, říká hydrobiolog Josef
Fuksa v duelu se šéfem Asociace horských středisek Liborem Knotem. Ten
zpoplatnění odběru vody z řek a potoků, které navrhuje Ministerstvo zemědělství,
odmítá. Skiareály podle něj vodu nespotřebovávají, ale jen na chvíli zadrží. Lyžování
není jen zábava pro pár jedinců, živí celý region, upozorňuje Knot. Podle Fuksy jsou
šťastní lyžaři a byznysmeni, ale nejsou šťastné hory. Třeba na Černé hoře nestihne
nic vyrůst a narušený je i vodní režim, varuje.
https://video.aktualne.cz/dvtv/spor-o-vodu-umele-zasnezovani-horam-skodiskiarealy-by-mely/r~b32e0aa0f91311e7b6830cc47ab5f122/
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Lyžařské permanentky – na co si dát pozor?
nasepenize.cz - 15.1.2018
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Ministerstvo zvažuje zpoplatnění vody na zasněžování, skipasy
mohou podražit
Právo - 16.1.2018
rubrika: Trhy &amp;

ekonomika - strana: 17 - autor: (pra, vor, pem, sp)
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„Nové areály? Spíše budeme řešit propojení sjezdovek“
Mladá fronta DNES - 17.1.2018
rubrika: Kraj Liberecký - strana: 14 - autor: Tomáš Plecháč
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