P Ř ÍR O D A P O T Ř E B U J E N A Š I P O M O C
Hnutí Život. z.s., které vzniklo za účelem ochrany přírody, krajiny a životního
prostředí v roce 2014, prosazuje harmonickou spolupráci s přírodou.
Hnutí Život převážně soustřeďuje milovníky přírody a občany s bohatými zkušenostmi,
odborníky, znalce a vědce, avšak, (nebo právě proto), je bojkotováno informačně i finančně.
Přesto, se značnými problémy, uspořádalo letos již tři odborné konference, jejichž sborníky
jsou k dispozici ve Státní vědecké knihovně a připravuje řadu osvětových akcí, ale i
výzkumných úkolů.

K zajištění našich činností a to jak osvětových, odborných, výzkumných
i vědeckých, podporujících ekologickou udržitelnost, prosíme o finanční
podporu a sponzorské dary.
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Hnutí Duha, dlouhodobě ideologicky prosazuje bezzásahovou výrobu „divočiny“ v kulturní krajině
ČR, což je v rozporu s požadavky celosvětově vědeckého ekosystémového asistenčního
managementu. Používaná populistická hesla, respektive obvykle fabulované nebo lživé mantry
jsou např.:
- příroda si sama pomůže
- chráníme přírodu před developery
- chráníme lesy před těžaři
- divočina zajistí biodiverzitu
- zajišťujeme prosperitu obcí
- na Šumavě díky divoké přírodě je nižší nezaměstnanost a obce se nevylidňují.
Současná realita je na Šumavě taková, že opravit kapličku či realizovat vyhlídku v přírodě je
neskutečný problém, neboť ideologicky se jedná o lidský prvek.
Hnutí Duha, které je luxusně dotované, uvádělo v r. 2013 příjem vyšší než 13 milionů Kč.
Jeho hlavní aktivity spočívají v dlouhodobé sofistikované mediální propagandě divočiny. Příkladem
může být letošní, již 6. „výchovný“ rockový koncert k rozšiřování divočiny na Šumavě. Kupodivu
každoročně pořádají také množství volných putování po uzavřených částech Šumavy, avšak z.s.
Otevřená Šumava, pořádající pochod po silnici k „Modrému sloupu“ dostal „výchovnou“ pokutu
2 mil. Kč od, bez výběru designovaného, ředitele NP Šumava !
Jak je vidět, nepoučili jsem se z minulých dvou zločinných ideologií a bez reálného vyhodnocení
přijímáme další utopii.

