VOLBY, VLCI A DIVOČINA

Motto: „Je třeba si zvykat na naši identitu s vlky a medvědy“
L. Miko, česko-slovenský praporečník „výroby virtuální divočiny“
v Česko - Slovensku, vysoký úředník EU sledující potravinové řetězce
Předvolební rozpravy nejsilnějších politických subjektů k problematice zemědělství a
životního prostředí v TV 6.10.2017 prokázaly u oborových lídrů nedostatečnou znalost
aktuální problematiky současného domácího zemědělství (kromě tří zemědělských
profesionálů - ministr Jurečka, Kovalčík a Faltýnek) a totální neznalost problematiky
životního prostředí (pouze senátor a býv. hejtman Zahradník trvale zasvěceně obhajoval
práva místních obyvatel).
Proto základní vazby potřeb současného zemědělství zůstávají „neobjeveny“: např. dotace
na řepku (pro Babišovo impérium) znamenají intoxikaci pitných vod pesticidy (neboť jsou
používány na nadměrný podíl pěstované řepky).
Neznalost problematiky životního prostředí, obvykle končila mediálním mainstrímovým
prohlášením: musíme se aklimatizovat na klimatickou změnu a dále příroda si sama
pomůže, proto je v pořádku zákon na bezzásahovou výrobu „divočiny“. Žel i zde je
skutečnost ukryta pod „vyšší“ zájmy, v tomto případě „vyspělých“ ekonomik EU i j, vůči
„podnájemníkům“. A tak bylo dlouhodobě rozhodnuto o „výrobě virtuální divočiny“ na
„Východě“ EU, s utajeným podtextem omezení konkurence na světovém trhu se dřevem.
Nejvýraznější je problematika kulturní Šumavy (k propagandistickému prosazení divočiny
disponuje militantní Hnutí DUHA od vzniku NPŠ průměrnou částkou 16,5 mil. Kč/rok).
Výroba virtuální divočiny na většině kulturního území nadměrně rozsáhlého NP
Šumava a dalších NP ČR prioritně sleduje:
- ochranu přírodních procesů (epidemie chorob a škůdců, povodně, vichřice, eroze, požáry,
sucha) a zatracení světově vědeckého ekosystémového asistenčního managementu
v ekologicky nestabilních biotopech
- introdukci predátorů - rysů, vlků a medvědů (kromě místních lišek, kun a jezevců)
- vytěsnání obyvatel a turistů.
Tyto hlavní záměry jsou úspěšně plněny:
a) Díky naoktrojované bezzásahové ochraně kůrovce došlo k odumření hřebenových smrčin
Šumavy v délce více než 40 km. Z chráněné kůrovcové množárny na Šumavě se létající
kůrovec po větru rozšířil až do Novohradských hor a postupně i do severních území ČR.
Tradičně humidní Šumava se aridizuje (díky narušení „biologické pumpy“), vznikají
lesostepní formace, biodiverzita prudce klesá, retenční rašeliniště vysychají, mění se
mezoklima (omezují se vertikálni i horizontální srážky, dochází ke změnám cirkulace
atmosféry) a vysychání v povodí Vltavy a Berounky (voda pro zásobování obyvatel se musí
již čerpat z hloubek 50 - 80 m). To vše pod patronací ministra Brabce (ANO), který
politicky prosadil (proti vetu prezidenta a senátorům) bezzásahovost (a přikryl stamiliardové
škody). Není respektována Evropská úmluva o krajině ani Evropská vodní charta: Pro
zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. Dochází
k likvidaci CHOPAV, biosférické rezervace UNESCO a biodiverzity chráněné EVL

Environmentálně neudržitelné dopady bezzásahovosti trvale zvyšují stamiliardové
škody. Ideologická mantra „příroda si sama pomůže“, hazardnč rozsáhle vnucovaná
v našich kulturních nestabilních ekosystémech a to při vzrůstání stresových faktorů
klimatických změn, může bez citlivé lidské spolupráce (kterou trendoví ideologové
neumějí) v závěru znamenat, že život skončí tam kde vznikl: tj. na bakteriální úrovni
v moři - viz Mrtvé moře !
b) Vlčí smečka pouhých 2 vlků v červenci napadla stádo ovcí na Knížecích Pláních,
které mělo být základem nového stáda (bilance 16 mrtvých, 3 potrhané k utracení, 6 kusů
s ranami na krku, 4 někam utekly). Nově „potichu“ utekli 2 vlci z obory na Šumavě. No a
v říjnu uteklo 9 vlků z výběhu u Ludwigsthalu (10 km od Železné Rudy), které údajně
chce tamní Správa odchytit (2 jsou údajně v oblasti Železné Rudy, někteří byli NP BW
zastřeleni.
c) V bavorské části bilaterálního NP Šumava / Bayerische Wald byly obce vyjmuty a
dokonce nejcennější část Gross Arber / Velký Javor byla ponechána rekreaci. Z bavorské
strany jezdí občané auty na hřebenové chaty, my tam převážně nemůžeme ani pěšky.
Rakousko dokonce návaznou Šumavu nemá v NP, ale přírodu jedinečnou. Správce NPŠ
Hubený udělil pokutu 2 mil. Kč milovníkům Šumavy za protestní pochod 2,7 km po silnici
k „Modrému sloupu“, ale aktivisté Hnutí DUHA se mohou pohybovat kdekoliv. Výhledově
asi máme být šťastni za VIP lovce z rezortů v Bavorska v našem Jagdhofu. Rozsáhlé
protesty jsou přehlíženy, demokratické principy v tomto případě nefungují, politická zvůle
současného MŽP (R. Brabec, ANO) prosazovaná dlouhodobou sofistikovanou mediální
lživou propagandou vítězí (bezzásahovost nezvýšíme, Šumavu rozsáhle zpřístupníme).
Proč se trvale zamezuje nutnému pravidelnému vyhodnocování vývoje, proč se nepřipouští
oponentura ? Jsme jen ovce, která nepotřebují mitigační opatření ?
Aridizující hřeben Šumavy

Aridizující hřeben Šumavy - někdejší „Zelená střecha Evropy“

Pavel Valtr,
ekolog, krajinář a urbanista, autor řady publikací, např.: Šumava a její perspektivy I,II,
Extrémní civilizace současnosti, Současná Čína a my očima Evropanů, Udržitelný vývoj
světových regionů - ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace I-VIII, editor
sborníků konferencí „Klimatické změny a my - adaptační a mitigační ekosystémový
management při narůstání stresových faktorů“, „Člověk jako klimatický činitel“.
Oceněn ministrem J. Vavrouškem, rehabilitační komise mu navrhla možnost habilitace,
což neuplatnil, proto stále pracuje pro společnost pod heslem „kde můžu, tam pomůžu“.
Již spolehlivě může posoudit vývoj přírody ve vazbě na přírodní procesy a činnost člověka.
V minulosti byla naše příroda, citlivě vyvážená s naší činností , označována jako
„Zahrada Evropy“ a Šumava jako „Zelená střecha Evropy“, přičemž jsme dokonce
vyváželi řadu „produktů“ z přírody. Proti současné „suché revoluci“ - mediálně
prosazované ideologii bezzásahové výroby virtuální divočiny, v našich kulturních,
ekologicky nestabilních územích, prosazované lukrativně dotovaným Hnutím DUHA
a ministrem R, Brabcem (ANO), založil Hnutí Život (www.hnutizivot.cz).

