
Dvojí morálka, dvojí metr - „státu či vedoucích osob ?“

Příklad 1: ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA (ČSSD) po  
aktivních 15 měsících byl odvolán za šikování svých zaměstnanců, neoficiálně jako potížista 
ministra Babiše.

Příklad 2: ministr životního prostředí geolog Mgr. Richard Brabec (ANO), pod „vedením“ 
placeného HNUTÍ DUHA (Bláha), ideologicky prosazující v ČR škodlivou bezzásahovou výrobu 
„virtuální divočiny“ na co největší rozloze, likvidující požadovanou a proklamovanou trvalou 
udržitelnost, vč. zločinného narušování vodohospodářského režimu ve svém rezortu zneužívá 
ukončování pracovního poměru  ve státních organizacích s těmi, kdo nesdílí bezzásahovou 
ideologii a mají racionální názory na zajištění ekologické stability: na MŽP ČR, AOPK, 
Inspekci životního prostředí, Správě NP Šumava, VÚLHM, Státních lesích, Vojenských lesích, 
vybraných vysokých školách aj., kde již muselo odejít několik desítek skutečných odborníků, 
znalých biologických cyklů ! - což připomíná minulé zločinné ideologie. K prosazení ideologických
záměrů  „výroby divočiny“ chce současný ministr využít jednoúčelového znění novely zák. č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která neřeší   rozsáhle     nakupenou problematiku 
uskutečňovaného způsobu ochrany přírody, ztráty biologické diverzity, reflexe BR UNESCO či 
NATURY   2000, ale pouze přeměnu kulturní Šumavy na “virtuální divočinu“ s predátory a 
vyhnání obyvatel a návštěvníků (viz připomínky Hnutí Život na webu). K tomu je v novelizaci 
zákona navržena plošná záměna kategorií: současná „malá“ I. zóna by měla být nahrazena 
rozsáhlou velkoplošnou kategorii bezzásahové přírodní zóny, byť v kulturních porostech ! Další 
navrženou změnou je „kouzelnické“ tzv. zpřístupnění dosud nepřístupné I. zóny - ta však byť by se 
teoreticky zpřístupnila,  je vzhledem k nebezpečným uschlým smrčinám nepřístupná a místo toho, 
či spíše vedle toho, nové, resp. další vymezení nepřístupných tzv. „klidových zón“.    
Češi se trvale diví, jak jediné Šumavské pohoří může být zcela různě chápáno: v Rakousku jsou 
nechráněné zdravé a přístupné lesy i s lyžařským areálem Hochficht, v Německu je rekreačně 
přístupný přírodně velmi cenný Velký Javor a vlastní hřebeny auty až do horských chat, avšak          
v Česku jsou hřebeny dokonce i pěšky nepřístupné - již 25 let neopodstatněle zamítaný pěší 
přístup po silnici Luzenským údolím k Luznému (byl předložen i projekt realizace rozebrání 
silnice a odvezení mimo Šumavu) - pod tichým požadavkem revanše Bavorska  a jejích 
kolaborantů) ! Toto se děje bez jakékoliv potřebné odezvy i přes řadu sdělení Hnutím Život 
ministrům Brabcovi a Babišovi !!! 
Trvale problémové je i nastavení projektů OPŽP, zejména na nové programovací období EU, 
požadující „přírodě blízkým způsobem“ realizovat žádoucí protipovodňovou ochranu či ochranu 
před přesušením, což je mimo racionální chápání. Ještě před vymezením národního parku se 
uvažovalo o přivádění vody ze Šumavy do Plzeňské aglomerace, dnešní, kriticky se zhoršující 
vodohospodářská situace díky naoktrojovanému uschnutí hřebenových smrčin i přes vymezenou 
CHOPAV si žádá spíš zavlažování jedinečných vysušovaných rašeliništních biotopů Šumavy !!! 
Ideologové prosazující bezzásahovou výroby „divočiny“ z kulturních biotopů dusí svobodnou 
občanskou společnost, likvidují zdravou přírodu, přičemž zvůle této minority nevnímá globální 
skutečností ani likvidaci ekologické stability environmentální, ekonomické a sociální přičemž 
vedoucí osobnosti to stále přehlížejí !

Závěr: v kulturních zemích za zločiny následuje trest, v současné ČR povýšení  kariéristů. 


