
Hnutí Duha a výroba divočiny

Luxusně placené, populistické, agresivní Hnutí Duha, dlouhodobě, pod praporečníkem J. 
Bláhou (veterinář, zatím nemluvíme o jeho majetkových poměrech), prosazuje 
bezzásahovou výroby „divočiny“ nejen na Šumavě a všech NP ČR, ale i na Slovensku,        
a navrhuje jejich následující destinásobné rozšíření.  Konkrétně napomáhá šíření kůrovce, 
takže současně jsou ničena pralesová torza s nevyčíslitelnou genetickou hodnotou, přičemž 
vlivem vzrůstajících stresových faktorů dochází k aridizaci - vysychání Šumavy, likvidaci 
biodiverzity a fatálně neudržitelnému vývoji ekologickému i vodohospodářskému. 
Konkrétní reálné informace Hnutí Život jsou však mediálně dlouhodobě blokovány. Světově
vědecký ekosystémový asistenční management je záměrně přehlížen v důsledku prosazení 
ideologie bezzásahovosti k výrobě virtuální divočiny v kulturním území Česka.

Praktickým příkladem činnosti jsou každoroční koncerty na okraji Šumavy, k propagaci 
rozvoje divočiny a následné putování Šumavou, které kupodivu neschvaluje spřízněný 
fanatik výroby divočiny, současný šéf NPŠ  P. Hubený. Další placenou činností jsou tzv.  
vlčí  a rysí hlídky (zatím ještě nestanovili tetřeví hlídky). J. Bláha a P. Hubený vždy 
prosazují „zákonnost“, ale vždy jen tu svoji. Aktivisté Hnutí Duha se označují za ekology,    
v naprosté většině se však jedná o ekologistické aktivisty. 

Hnutí Duha je hlavním tvůrcem falešných informací o Šumavě v čemž dosahuje mistrovství.
Zřejmě před závěrečným hlasováním  o novelizaci zák. č, 114/1992 Sb., nechalo (za dobré 
peníze), v internetovém TV Streamu Kancelář Blaník, vyrobit informačně manipulativní, 
vulgární, nechutný a neúnosně sprostý šot  (končící ukájením mluvčího na přivázané ženě 
ke stromu), pod názvem „Je rozhodnuto, NP Šumavou poteče beton“, který má působivě, 
falešně informované poslance a občany, podpořit ve slepé víře, že v senátní novele je 
nebezpečí rozvoje developerských projektů. Jak vidno, k prosazení katastrofického scénáře 
bezzásahové výroby divočiny a přikrytí mnohamiliardových škod, je Hnutí Duha asi 
schopno udělat cokoliv. Asi je nutno prohlásit, že každá zločinná ideologie nakonec 
zkolabuje.
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Příjmy Hnutí Duha - dotace
rok Kč
2008 15 251 538,-
2009 13 609 300,-
2010 18 447 606,-
2011 16 496 626,-
2012 17 269 835,-
2013 15 465 923,-
2014 17 822 286,-
2015 23 240 040,-
2016 16 615 852,-

C e l k e m 138 676 006,-



Státní dotace pro jednotlivé instituce dle určených kritérií pro zařazení 
do šumavského výzkumu od roku 2000 do roku 2014

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 354 948 000,- Kč
Biologické centrum 869 677 000,- Kč
Botanický ústav 1 176 158  000,- Kč
Entomologický ústav  170 875 000,- Kč                                 
Hydrobiologický ústav 72 918 000,- Kč
Ústav půdní biologie 60 400 000,- Kč 
Centrum výzkumu globální změny 618 255 000,- Kč
Česká geologická služba 11 627 000,- Kč 
Celkem na výzkumné záměry a projekty        3 334 858 000,- Kč 

Granty EU, které nelze dělit na šumavské a nešumavské, poskytované 
od roku 2007

Biologické centrum 133 540 000,- Kč
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 1 147 587 000,- Kč
Centrum výzkumu globální změny 686 449 000,- Kč 
Celkem 1 967 576 000,- Kč












