„Úspěchy“ Hnutí DUHA
Nepřehlédnutelné úspěchy luxusně placeného Hnutí DUHA se štábem cca 50 lidí

K čemu došlo pomocí dlouhodobě fabulační manipulativně mediální
sofistikované propagandy vč. internetových podpisových akcí, zaměřených
na ideologii bezzásahové výroby divočiny ve spolupráci s ministrem životního
prostředí R. Brabcem (ANO):
- přiměli poslance, aby přijali ideologický zákon k převládající bezzásahovosti
přírodních procesů v národních parcích
- podařilo se „zachránit“ národní park Šumava a umožnit jeho přetváření
na „divoké srdce Evropy“
- z chráněné kůrovcové množárny na Šumavě dochází k postupné likvidaci našich
smrčin.
Tento záměr sledovala i řada ideových letáků a drobných publikací, např.:
- Výsledky ankety mezi návštěvníky Šumavy, 2010
- Národní park (Šumava): značka, která se dobře prodává, 2010
- Trojmezenský prales, 2010
- Horské smrčiny - vodní prameny i střecha naší země, 2010
- V Lesích ČR nejde jen o státní peníze, 2010
- Příručka pro rysí hlídky, 2011
- Jak můžete vy osobně pomoci národnímu parku na Šumavě (doma), 2012
- Proč Češi chtějí na Šumavě skutečný národní park, 2012
- Kolik se na Šumavě zachovalo přírody ?, 2015
- Okna do divočiny v české krajině, 2015
- Šumava - divočina pro každého, 2015
- Česká divočina, 2016
- Ochrání zákon jedinečnou přírodu národních parků ?. 2016
- Národní parky pro přírodu, příroda pro lidi, 2016

Hlavním aktivistou a „specialistou na lesy a NP Šumava“, ale i na dezinformace se
stal veterinář J. Bláha, který obdržel za své snahy již řadu ocenění. Jeho medailonek
vč. zajímavostí o získaných nemovitostech je na našich interních webových
stránkách.
Hnutí DUHA na svých stránkách prohlašuje, že mají nejaktuálnější informace
o tom, co se děje v českých lesích, co se děje s národním parkem Šumava a jak
politici rozhodují ... což je přinejmenším podivné. Dále kupodivu prohlašují,
že naše, převážně smrkové lesy, budou v r. 2060 ohroženy kolapsem, jakoby
současná kůrovcová kalamita neexistovala a tak rozjeli novou kampaň:
Zachraňme lesy !!! . kde prohlašují: my víme jak na to. Dále rozjeli tzv. „velkou
výzvu“ na omezení uhlíkové stopy a znečištění ovzduší. Správně argumentují že
česká ekonomika spotřebovává o 70 % více energie než 15 států původní EU (uhlí,
ropa, plyn či uran) na vyrobenou korunu HDP, vyzývají, abychom neplatili za cizí
ropu a plyn, ale koncepci naší energetiky nesledují.

Závěrem
Hnutí DUHA, zejména díky dlouhodobému působení „avantgardního“
aktivisty J. Bláhy a militantních kampaní, se podařilo prosadit
experimentální hazardní ideologii bezzásahových evolučních procesů, které
bez naší ekosystémové asistenční pomoci, při současném zvyšování
stresových faktorů klimatických změn, směřují globálně k deforestaci,
následně k přírodní denaturaci a závěrem k dezertifikaci.
Fatálním příkladem bezzásahové evoluce je blízké Mrtvé moře. Dlužno
podotknout, že ideologickému vítězství zásadně napomohla pečlivá
ostrakizace stoupenců racionální ochrany přírody. kteří sledují globální a
zpětné vazby a trvalou ekologickou, ekonomickou i sociální udržitelnost.
Budoucnost jistě zhodnotí „přínosy“ hazardní bezzásahové ideologie pod
populistickým heslem „příroda si sama pomůže“.

