„Suchá revoluce“ se úspěšně rozvíjí
Motto: ... „potřeba je, aby všechno uschlo .... aby vznikl přírodní les .... ale bude to těžké“
čerstvá absolventka přírodov. fak. JČU na dotaz co se Šumavou
Přední fanatik divočiny z Hnutí Duha J. Bláha, sledující současné sucho a požáry v ČR, může
spokojeně konstatovat: teď už máme co jsme chtěli. Kariérní skupinkou prosazovaná ideologie
bezzásahových přírodních procesů nám úspěšně vyrábí virtuální divočinu. Naoktrojované
„Divoké srdce Evropy“ odumírá, trpí příroda, trpí lidé a nejen v Pošumaví, ale celé ČR dochází
k závažnému narušení proklamované environmentální, ekonomické i sociální udržitelnosti.
Dílna ministra R. Brabce připravuje jednoúčelovou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která
má nejen zakrýt dosavadní rozsáhlé škody, ale má právně prosadit rozšiřování „divočiny“ ve
zkulturněných biotopech Česka. O tomto zákoně mají poslanci jednat na podzim 2015. Vzhledem
k úspěšnému propojení MŽP a Hnutí Duha dojde k množství podpůrných mediálních akcí, např.
4. koncert pro rozšiřování šumavské divočiny je připravován v ATC Horní Vltavice ve dnech 18. a
19. 9. 2015, dokonce s exkurzí a to vše i s ubytováním zdarma. Známé je napomáhání rozšiřování
kůrovce k výrobě „divočiny“ bráněním likvidace napadení smrků (placenými aktivisty - pro
přirovnání uveďme morální pohled na úplatu některých obyvatel aby volili příslušnou stranu).
O prázdninách pořádalo Hnutí Duha v jednotlivých krajích tzv. „Týdny pro divočinu 2015“. Nově
dezignovaný ředitel NPŠ (bez výběrového řízení) P. Hubený povoluje rozsáhlé exkurze jinak
nepřístupnou Šumavou Hnutí Duha (do jinak nepřístupných rašelinných lokalit vč. „ohnisek“
výskytu tetřeva). Jiný přístup má k z.s. Otevřená Šumav, kterému nevydal povolení k silničnímu
pochodu Luzenským údolím k Modrému sloupu a navrhuje jim za protestní pochod milionovou
pokutu, přestože se jedná o skutečné znalce a milovníky Šumavy !
Zatím naše demokracie nedokázala zabránit rozsáhlým fatálním škodám na Šumavě, vč.
vodohospodářských. Finanční prostředky jsou jen pro ideology divočiny, resp. pro prosazovatele
bezzásahových přírodních procesů. Jak se zachová většinová společnost k fanaticky ideologickému,
násilně prosazovanému, bezbřehému rozšiřování výroby virtuální divočiny v režii ministra
R. Brabce, aktivisty M. Bláhy a ředitele P. Hubeného. pod taktovkou evropského úředníka L. Míky
a ochranným štítem opurtunistických akademiků J. Fanty a B, Moldána ? Což nestačí zkušenosti
z celého světa, vzrůstající stresové faktory a zdravý rozum většinové společnosti ? Zatím funguje
mediální strategie: jiné názory nejsou žádoucí, nesmí se o nich mluvit, nemohou být prezentovány,
případní odpůrci jsou propouštěni, desítky žalob jsou odloženy.
Za Hnutí Život
Pavel V a l t r
Dokumentace a analýzy
- www.hnutizivot.cz
- sborník Šumava na rozcestí
- publikace Šumava a její perspektivy I, II
(kde na přebalu je uvedeno: Země se otepluje, Šumava vysušuje, jaké jsou souvislosti ?)
- publikace Květena světových regionů v ekologických souvislostech I-VIII

