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Lidé odmítají Brabcův návrh zákona o ochraně přírody vypracovaný nevládními 
organizacemi („NGO“), zejména však Hnutím DUHA.   
 
Brabcův zákon popírá základní lidská práva:  

- právo na plnohodnotný život člověka ve střední Evropě, 
- právo život člověka v souladu s přírodou,  
- právo poznávat přírodu národního parku, 
- právo na samosprávu a udržitelný rozvoj, 

Brabcův zákon:  
- pošlapává hlavní zásadu národních parků „POZNEJ A CHRAŇ“, 
- pošlapává historické odkazy předků, 
- pošlapává smysl života lidí na venkově,  
- zastírá historii a devastuje kulturní dědictví, 
- vytváří prostor pro velkoplošný rozpad lesa,  
- vytváří prostor pro likvidaci bezlesé kulturní krajiny, 
- legalizuje vysoušení přírody a krajiny,  
- legalizuje vymizení mnoha druhů rostlin i živočichů vázaných na živý les.  

 
Hnutí Duha a další aktivisté, vedou  ve jménu rozšiřování divočiny, za pomoci 
mnohamilionových evropských dotací, zejména pak  tzv. Norských fondů (zde), 
financovaných z kapitálových přebytků z těžby ropy a rozdělovaných  z grantů 
Babišova ministerstva financí (zde) lživou a demagogickou kampaň (zde), ukrytou za 
posilování demokracie (zde).  V této kampani  za vydatné mediální podpory ministra 
Brabce (zde) pokračují (zde).   
Část veřejnosti a někteří čeští politici, podlehli lživým argumentům o likvidaci 
šumavské přírody sjezdovkami, developerech, těžařích a kšeftařích s pozemky (zde)  
(zde) a podepisují petice (zde), které ve skutečnosti ochraňují pouze zájmy NGO. 
Ministr Brabec se rozhodl, pod vlivem demagogického nátlaku NGO (zde) ignorovat 
vůli dotčených občanů, obcí, měst a krajů a zákon prosadil formou diktátu. Nedbal 
přitom na připomínky odborníků - ekologů, přírodovědců, hydrologů, lesníků, 
občanských iniciativ (zde). Brabcův zákon, podpořený zmanipulovanými členy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (zde) má ale své zákulisní důvody.  
 
Za novelou zákona o ochraně přírody stojí spojenectví Andreje Babiše a bruselského 
úředníka Ladislava Mika, generálního ředitele DG SANTE, dříve DG SANCO (zde), 
který prokazatelně  straní zelené ideologii (zde). Miko, jako ředitel DG SANTE, řídí 
pravidla pro zdraví a bezpečnost potravin, kontroluje a stanovuje pravidla pro 
potravinové řetězce, veterinární záležitosti, zasahuje do zemědělství i zdravotnictví 
(zde) a může určovat, kam v tomto odvětví půjdou dotace. Babiš podniká v odvětví, 
které v Bruselu řídí Miko a Miko je známý svým vstřícným vztahem k  NGO a 
k bezbřehému rozšiřování divočiny uprostřed osídlené Evropy (zde), (zde) a (zde).  

Proto je spojenectví Babiše a Mika z pozice jejich moci a zájmů vzájemně výhodné. 
Babiš při sestavování současné koaliční vlády nabídl pozici ministra životního prostředí 
nejdříve Mikovi (zde), který však odmítl a tak Babiš nabídl tuto funkci  bývalému šéfovi 
Babišovo chemiček Lovochemie a Spolany, Richardu Brabcovi. NGO jmenování 
Brabce nejdříve kritizovaly, (zde), ale po neveřejné schůzce aktivistů v sídle Babišova 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi/schvalene-projekty/zvysovanim-povedomi-verejnosti-k-lepsi-o-1728
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-organizace/schvalene-projekty/nechci-doplatit-na-zmenu-klimatu-od-napa-1498
http://hnutiduha.cz/petice/
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz03-nestatni-neziskove-organizace/schvalene-projekty/posileni-demokratickeho-rozhodovani-o-na-1449
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/brabec-jde-proti-senatu-novela-zakona-o-ochrane-prirody-povede-ke-konci-narodnich-parku-varuje--1690366
https://www.zachranmenarodniparky.cz/
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/09/nps_senatni_navrh_zakona_w.pdf
http://www.dotyk.cz/publicistika/zcizena-sumava-stat-se-zbavuje-chranenych-pozemku-20160617.html?tema=spekulace-s-pozemky
http://hnutiduha.cz/petice/
http://www.dotyk.cz/publicistika/sumava-v-zajeti-voleb-o-miliardy-za-pozemky-se-hraje-dal.html
http://www.sumava21.cz/docs/Pokorny_Les_pritahuje_vodu_a_utvari_klima.pdf
http://porady.sledujufilmy.cz/porad/topvidea/kucera-chranme-prirodu-pro-nase-deti
http://www.ceska-justice.cz/2014/10/ladislav-miko-bude-ridit-generalni-reditelstvi-pro-zdravi-a-ochranu-spotrebitele/
http://stranales.cz/zivotni-uspech-ladislava-mika-v-evropske-komisi-bude-mit-na-starosti-zdravi-gratulujeme/
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/kontrolni-auditni-mise-eu/dg-sanco-1.html
https://zpravy.aktualne.cz/priroda-poskytuje-drahocenne-sluzby-a-zadarmo/r~i:article:638409/?redirected=1485660773
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/praha-otevre-cestu-evropske-divocine
http://ceskadivocina.cz/dwnld/okna-do-divociny-v-ceske-krajine.pdf
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/babis-po-podpisu-koalicni-smlouvy-propagoval-agrofert_293957.html
http://domaci.ihned.cz/c1-61523310-babis-brabec-ano-lovochemie-zivotni-prostedi-ministr-koalice


Agrofertu za účasti Babiše a Brabce a moderované Mikem, ve své kritice zázračně 
otočily (zde).  

Brabec následně daroval z pozice ministra NGO přímý vliv nad ochranou přírody a tím 
vykoupil klid pro Babišovy chemičky, které škodí životnímu prostředí ze všeho nejvíce 
(zde) (zde) přičemž Babišova Spolana žebříček dokonce (zde). Majitel Agrofertu tak 
získal klid pro intenzivní krajinu devastující zemědělskou a potravinářskou 
velkovýrobu.  

Od té doby, jako mávnutím kouzelného proutku, neřeknou aktivisté proti obřím a 
škodlivým chemičkám Andreje Babiše ani slovo. Linie Miko - Babiš - Brabec, je 
základní linie, která má s pomocí NGO dobít Šumavu a vyhostit z ní lidi. Ekologické 
organizace a někteří vědci, budou pak za čerpání dalších tučných dotací a grantů mít 
výlučné právo realizovat své experimenty (zde) a (zde).  

 

http://zpravy.idnes.cz/ekologove-daji-ministrovi-chemikovi-po-schuzce-svolane-babisem-sanci-1kc%20/domaci.aspx?c=A140113_2021219_domaci_jpl
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/sef-zivotniho-prostredi-co-zpusobi-blizkost-chemickam/r~8d6f86c6811311e39a7f002590604f2e/?redirected=1486628741
http://arnika.org/nejvetsi-znecistovatele-zivotniho-prostredi-chemicky-hute-a-elektrarny
http://www.siegl.cz/blog/niceni-prirody/5-nejvetsich-znecistovatelu-zivotniho-prostredi-v-cesku
http://www.infodatasys.cz/sumava/dokumenty/Projekty-Sumava.pdf
http://www.sumava21.cz/?c_id=627

