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Ledové sochy na Pustevnách

S pfiíchodem paní zimy se objevují v okolí snûhuláci vytvofiení z radosti a nad‰ení z prvního snûhu. To se stalo impulsem pro organizátory Obãanského sdruÏení Art centrum DAGI Valachia
pofiádat soutûÏní pfiehlídku ledov˘ch soch na nejznámûj‰ím vrcholu Vala‰ska Pustevnách. My‰lenka se setkala s velk˘m nad‰ením a do soutûÏe se zapojila fiada v˘tvarníkÛ z âeské
republiky i svûta. Dne‰ní pohled na doposud 14 uspofiádan˘ch mezinárodních sochafisk˘ch sympozií pod názvem Snûhové království na Vala‰sku vykazuje velmi slu‰nou a zajímavou
bilanci. Pfii souhrnném souãtu to pfiedstavuje 101 profesionálních v˘tvarníkÛ z âR, Rakouska, USA, Kanady, Francie a ·védska. Mravenãí dÛslednou práci sledovalo tisíce náv‰tûvníkÛ
z USA, Kanady, Austrálie, ·védska, Norska, Itálie, Francie, Slovenska a Japonska. Na pfiípravû a organizaãním zabezpeãení se pracuje ihned po skonãení uplynulého roãníku. Je
zpracován pfiesn˘ ãasov˘ harmonogram prací vãetnû garance snûhov˘ch polotovarÛ. Pro 15. roãník je termín 12. 1. - 20. 1.2013. Hlavním úkolem je pfiíprava snûhov˘ch válcÛ o prÛmûru
i v˘‰ce tfii metry. Poãítá se asi se 16 kusy. O tvorbu ledov˘ch snûhov˘ch soch je mimofiádn˘ zájem rovnûÏ mezi mládeÏí. Proto bylo dohodnuto po v˘tvarné dílnû dospûl˘ch od 14.1. do
18.1.2013 uskuteãnit v˘stavu zhotoven˘ch ledov˘ch soch a po té je aktivita urãena dûtem ze základních a stfiedních ‰kol. Vyvrcholením soutûÏe mlad˘ch bude do 20. 1. 2013 v˘stava
v˘sledn˘ch prací.

news-photo Allén Mirko FojtÛ-Pustevny
***

Tunely, amnestie a milosti
Václav Klaus to má za pár. Jeho dny v prezidentském kfiesle jsou seãtené. V tûchto
dnech se volí nov˘ prezident. Ve chvíli, kdy jsem psal tento úvodník pro tisk,se je‰tû
nevûdûlo, kdo postoupí do druhého kola. Vedl Milo‰ Zeman pfied Janem Fischerem,
nakonec ten byl pfiedstiÏen skvûle fini‰ujícím Schwrzenbergem.

S Václavem II. nebo chcete-li na praÏském trÛnu sedm˘m jsme si nepadli do oka.
JiÏ v roce 1990, jsem fiekl v rozhovoru s psychologem dr. Matûjãkem: „StfieÏte se
lidí typu Václava Klause!“ Aã jsme byli velcí pfiátelé, odpovûdûl: „Tomu nemohu
uvûfiit!“ V dobû, kdy byl Václav Klaus populární a jeho hvûzda záfiila, Satellite byly
snad jediné noviny, které obdiv k Velkému Ekonomovi nesdílely.

Tak tedy Václav Klaus to má za pár a rozhodl se udûlat dobr˘ skutek. JenÏe, jak
fiíkala neboÏka moje matka: „Cesta do pekel je dláÏdûná dobr˘mi úmysly!“ Vyhlásil
amnestii nebo-li jak fiíkají vûzni aminu. AmÀa tentokrát pfii‰la.

A najednou je oheÀ na stfie‰e. V‰ichni prezident‰tí kandidáti se du‰ují, Ïe kdyby
oni sedûli na Hradû, Ïe by se nic takového nemohlo stát. Pfiiznám se, Ïe moc
nevûfiím na to, Ïe kriminál nûkomu pomÛÏe. Zloãinnost je tradiãnû men‰í tam, kde
jsou tresty niÏ‰í. Dlouhé tresty vedou k tomu, Ïe se odsouzen˘ jiÏ není schopen
zafiadit zpátky do spoleãnosti.

Teatrální na klausovské amnestii je, Ïe ji udûlal v den v˘roãí vzniku samostatné
âeské republiky. Pro mne to není svátek, ale spí‰ bych ãervenou barvu ãíslice v
kalendáfii zmûnil na ãernou. Stále v‰ak nechápu tu hysterii.

Pfieãetl jsem si znûní amnestie nûkolikrát. V prvním ãlánku se odpou‰tûjí
nepodmíneãné tresty do jednoho roku. Na Borech jsme tûmto lidem fiíkali „mûsíãkáfii“.
To nejsou skuteãnû zloãinci. Ti neohroÏují obãany. O „mûsíãkáfiích“ se fiíkalo v
kriminále, Ïe tam sedí za to, Ïe kradli dûtem svaãiny. Bûhem roku 2013 by stejnak

Pokračování na str. 3

Prezidentské volby na konzulátû

Ve ãtvrtek 10. ledna a v pátek 11. ledna 2013 mûli ãe‰tí obãané v Torontu moÏnost poprvé
volit v pfiímé volbû prezidenta âR. 1. kolo mûlo v Torontu pokraãování i o den pozdûji. Na
úfiad prezidenta bylo devût kandidátÛ: M.. Zeman (podle aktualne.cz získal 24,21%), K.
Schwarzenberg (23,40%), J. Fischer (16,35%), J. Dienstbier ml. (16,12%), Vl. Franz
(6,84%), Z. Roithová (4,95%), T. Fi‰eová (3,23 %), P. Sobotka (2,46%) a J. Bobo‰íková
(2,39%). V pátek v18 hodin odvolilo zhruba 10 procent zapsan˘ch voliãÛ. Ve druhém kole,
které se bude konat v Torontu 24. a 25. ledna 2013 od 14 do 21. hodin se tedy stfietnou Milo‰
Zeman a Karel Schwrzenberg.  Snímek z voleb na konzulátu pochází z prvního dne voleb.
Aktualizováno 12. ledna v 16:00
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