Pavouk vedoucích strůjců bezzásahové výroby virtuální „divočiny“
v rozporu se světově vědeckou ekosystémovou asistencí
EU
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MŽP
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ČIŽP
Akademický štít
nově vychovaná mladá generace
Míko Ladislav
nejvyšší slovensko český úředník EU, svůj propagační film k výrobě divočiny rozdával školám,
„pečlivě“ sleduje „dodržování výroby divočiny“ v ČR a na “východě“, (pedolog, Strana Zelených)
Brabec Richard
odborně nekompetentní ministr životního prostředí ČR, (geolog, Hnutí ANO), má „volnou ruku“
od předsedy A. Babiše, na MŽP ho zajišťuje V. Dolejský, údajně podle „světových direktiv“
Bláha Jaromír
veterinář, vedoucí aktivista bohatě placeného Hnutí Duha, za pomoci mluvčího J. Piňose,
organizující sofistikovanou propagandu bezzásahové výroby „divočiny“ u nás, ale i na Slovensku
Pelc František
ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny, politik (Strana Zelených, Unie Svobody),
prosazuje stále další chráněná území, nedovolí v odborném tisku Ochrana přírody oponenturu,
nově ho zajišťuje V. Kotecký, býv. programový ředitel Hnutí Duha, který prosazuje silové
nařizování divočiny shora místo spolupráce s přírodou a obyvateli
Hubený Pavel
ředitel NP Šumava, jmenovaný ministrem bez výběru jako fanatik divočiny, realizuje „suchou
revolucí“ výrobu virtuální divočiny i v CHKO Šumava, čímž dochází k fatálnímu vysušování
rašelinišť a ztrátě chráněné vodohospodářské funkce, rychlému snižování biodiverzity a
ekologické, ekonomické i sociální neudržitelnosti, (geograf)
Geuss Erik
nový ředitel ČIŽP, rovněž bez výběru jmenovaný ministrem, který přihlíží, aby nebyla narušována
výroba „virtuální divočiny“, (ekonom)
Fanta Josef
oportunistický akademik, dříve prohlašující:„nutno je zajistit strategii smíšených různověkých
lesních porostů, jinak se budeme pohybovat v bludném kruhu“, dlouhodobě působil v téměř
bezlesém Nizozemí (necelých 9 % lesů)
Moldan Bedřich
oportunistický akademik a politik (ODS, TOP), dříve prohlašoval: „Šumavský NP by se měl
zásadně zmenšit, přibližně na polovinu dnešní rozlohy a neměly by v něm být obce, bezzásahová
zóna, kde si příroda dělá co chce, by měla být polovinou té poloviny (tedy menší než původně
stanovená), (původně analytický chemik)
Kindlmann Pavel
původně kybernetik, dnes ortodoxní hlubinný ekolog, požadující pouze přírodní procesy a to bez
antropogenních vlivů, proslaven tvrzením, že lýkožrout je xylofág (ne kambiofág)
Křenová Zdenka
kariérní pedagog JČU, jako samozvaná mluvčí (bez mandátu) v zahraničí oficiálně prohlašuje, že ČR
se rozhodla zřizovat divočinu, osobně dlouhodobě prosazuje Šumavu jako „divoké srdce Evropy“.
Uvedený pavouk má řadu „nahrávačů“, zejména z řad kariérních vysokoškolských pedagogů či
správních orgánů (např. Jakub Hruška, Martin Svoboda).
U nižších vedoucích a zaměstnanců se předpokládá servilnost, jinak přijdou o práci ukázkou je Správa NP Šumava.

„Vyškolení“ mladí: na otázku co se Šumavou ?:
„ je třeba aby všechno uschlo ........ aby vznikl přírodní les .... ale bude to těžké ...
(čerstvá absolventka státní Jihočeské univerzity žádající o práci)
Naše demokracie selhává, což dokumentují masové protestní pochody
- proti uskutečňované „ochraně přírody“ naoktrojovanou rozsáhlou, fatálně škodlivou a
partyzánsky rozšiřovanou výrobou ekologicky nestabilní „virtuální divočiny“
bezzásahovými přírodními procesy, ke kterým patří povodně, sucha, epidemie škůdců,
vichřice či požáry,
- dále proti fatálnímu narušování vyhlášené vodohospodářské funkce Šumavy - CHOPAV,
zejména vysušováním rašelinišť a dalších vodních zdrojů, po záměrném odumření
„nepřirozených“ hřebenových smrčin v délce 41 km
- i proti rozsáhlému znepřístupňování Šumavy pro turisty a proti vyhánění obyvatel, zejména
likvidací možností jejich obživy.
Masové protestní pochody se uskutečnily (byť obyvatel, kteří bezprostředně vnímají přírodu jako
pracovníci v primárním sektoru rozsáhle ubylo)
- 18. 7. 2015
k Modrému sloupu pod Luzným (byť po silnici, byla fanatikem divočiny
„gubernátorem“ Šumavy P. Hubeným nepovolena, oproti povolenému
volnému pobíhání aktivistů Hnutí Duha po rašeliništích a navržena
výstražná pokuta 2 mil. Kč)
- 19. 9. 2015
k býv. Juránkově chatě u Svarohu
- 26. 9. 2015
k prameni Vltavy.
Snad je vhodné uvést, že od husitských bouří nedošlo k takto masovým pěším protestům
v přírodě. Zatím se uvedených tří podzimních demonstrativních protestů, které vedly
k hraničnímu hřebeni Šumavy, zúčastnilo asi 700 lidí. Opravdu si pár kariérních ideologů,
kteří nejsou schopni nebo ochotni vnímat celistvost problematiky, může dovolit likvidovat
dochované přírodní hodnoty pro výrobu degradované, ekologicky nestabilní „virtuální
divočiny“ pomocí sofistikované mediální propagandy (vymývání mozků bohatě placeným
Hnutím Duha) a to proti vůli většiny obyvatel, v tichém zájmu západoevropských exponentů ?!
Přitom však toto rozsáhlé ekologické ohrožení a současně i výrazné ekonomické oslabení
nevnímají ani představitele Hnutí ANO (z jehož politického seskupení byl jmenován ministr
Brabec, který vyniká řadou nepravdivých „fabulací“, např. o zpřístupňování Šumavy či faktickém
nerozšiřování právně vyhlášené bezzásahové ochrany a proto pozbyl důvěru většiny obyvatel).
Každá další „generace“ bezzásahové virtuální generace bude o další stupeň směřovat k
dezertifikaci. Nutné je uvést, že světově vědecká ochrana přírody a krajiny spočívá v citlivé
ekosystémové asistenční spolupráci s přírodou, ale i spolupráci s místními obyvateli ! Světově
nejvyšší kategorie Biosférická rezervace UNESCO, jejíž podstatou je citlivá spolupráce
obyvatel s přírodou, je u nás pouze jakousi „nálepkou“, která není vedena ani na MŽP ČR,
evropská kategorie Evropsky významná lokalita a její chráněné biotopy jsou pouze jakýmsi
pláštíkem, neboť jejich management se záměrně neuskutečňuje, např. u horských luk, avšak
Ptačí oblast a ochrana přirozeně ustupujícího severského ptáka tetřeva je neoprávněně
používána jako „kladivo“ k vyhánění turistů a obyvatel. Krátké myšlení (bez opodstatněné
dlouhodobé predikce), bez reflektování globální situace, širších a zpětných vazeb, uvádějící, že
v uschlých smrčinách vzešly nové smrčky (avšak z předchozí semenné generace) neopodstatňují
ideologii „příroda si sama pomůže“ (vzhledem ke vzrůstajícím stresovým faktorům) - základní
škody již dávno přesáhly 100 mld Kč ! Současné MŽP se snaží silově a neopodstatněně
zavádět „virtuální divočinu“, avšak kupodivu toto zřejmě nevnímá ani vláda, byť dochází
k rozsáhlé ekologické destabilizaci nejen Šumavy, ale i Pošumaví a ČR a k narušování
proklamované environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti rozsáhlého území !

Dovolí racionální majorita, aby ji ovládla další zločinná ideologie ?!

