Zvrácené ideologie
(pojednání navazuje na rozhovor s Pavlem Valtrem pro Parlamentní noviny 3.10. 2015 viz níže)
Záměr zřízení „třetí říše“ ve východní Evropě
Postupně umírají pamětníci fašistické ideologie, jejímž záměrem bylo zřídit ve východní Evropě
novou světovou říši „z nadřazené nordické nacistické rasy lidí“, nevhodní byli potichu fyzicky
likvidováni (v koncentračních táborech s hesly Arbeit macht Frai), příp. docházelo na nich
k pokusům jako u zvířat, dokonce byly zřízeny uzavřené „oplodňovny“ z českých žen, pomocí
nichž měli nacističtí vojáci na propustce „vyrábět novou generaci“.
Záměr zřízení „divočiny“ ve východní Evropě
Pamětníkům nutně vyvstává analogie při současně vnucované „výrobě virtuální divočiny“ ve
východní Evropě. Původní „vědecké“ označení nedotknutelných horských smrčin Šumavy
„unikátní klimaxové horské smrčiny“, bylo náhle „vědecky“ změněno na „nepřirozené porosty“,
které je „nutno přírodními procesy co nejrychleji nahradit přírodními“ . Došlo k tomu v důsledku
plíživě uplatňované bezzásahové ideologie , která se u nás začala realizovat od okamžiku, kdy se
Zelení stali vládní stranou a měli svého ministra Bursíka, pomocí záměrně rozšířené kůrovcové
epidemie převáděny na „přírodní“ porosty. Podle této ideologie je nutno prioritně chránit přírodní
procesy, mezi něž patří povodně, sucha, epidemie škůdců, vichřice či požáry. Pomocí nich nám
následně milostivá příroda nadělí jedinečné přírodní porosty, což bylo dále ještě nakombinováno
požadavkem výroby divočiny s predátory (vlky a medvědy). Na počátku zavádění této ideologie
docházelo ještě k vyhrožování některým odpůrcům, postupně tato kariérní skupina „bezzásahovců“
ovládla vedoucí pozice v segmentech, kde se rozhoduje o uskutečňované „ochraně přírody“ a tak
„nepřizpůsobiví“ v citlivých segmentech přišli o práci. Asi je vhodné připomenout blízkou
ideologii rastafariánů z Jamajky, která požaduje také jen přírodní procesy, kdy jejich protagonista,
prorok a zpěvák Bob Marley (známý rozšířením hudebního stylu reggae) zemřel ve 36 letech,
protože nechtěl zásah do svého těla. Tito ideologové nemají vědecky opodstatněné argumenty,
postrádají dlouhodobé světové zkušenosti, mají pouze virtuální vizi, která je v současných
stresových podmínkách naprosto nerealizovatelná! Proč současní ideologové zavírají oči před
rychlým rozšiřováním dezertifikace Země a před reálným vývojem v blízkém Středozemí (kde
byly zlikvidovány cenné mediteránní stálozelené lesy vavřínové , cedrové, dubové či borové.
ale příroda je sama již neobnovila - v lepším případě vznikly trnité křovinaté makchie), ale i ve
všech světadílech, kde zkulturněné biotopy po opuštění hospodaření nepřešly v žádoucí přírodní
biotopy, pouze v degradované plochy s převahou expanzivních a invazních taxonů, příp. patogenů!
Dochází tak k rozsáhlé ekologické destabilizaci stále větších území, čemuž účinně pomáhá
i dezinformační ofenziva. Žel jedná se pouze o země východní Evropy (kde probíhalo poslední
krvavé válčení), proto je nutno se ptát čí zájem tito ideologové bezzásahovosti prosazují?!
Naše demokracie selhává, což dokumentují masové protestní pochody
- proti uskutečňované „ochraně přírody“ naoktrojovanou rozsáhlou, fatálně škodlivou
a partyzánsky rozšiřovanou výrobou ekologicky nestabilní „virtuální divočiny“
bezzásahovými přírodními procesy, ke kterým patří povodně, sucha, epidemie škůdců,
vichřice či požáry,
- dále proti fatálnímu narušování vyhlášené vodohospodářské funkce Šumavy - CHOPAV,
zejména vysušováním rašelinišť a dalších vodních zdrojů, po záměrném odumření
„nepřirozených“ hřebenových smrčin v délce 41 km
- i proti rozsáhlému znepřístupňování Šumavy pro turisty a proti vyhánění obyvatel, zejména
likvidací možností jejich obživy.
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k Modrému sloupu pod Luzným (byť po silnici, byla fanatikem divočiny
„gubernátorem“ Šumavy P. Hubeným nepovolena, oproti povolenému
volnému pobíhání aktivistů Hnutí Duha po chráněných rašeliništích
a navržena výstražná pokuta 2 mil. Kč)
k býv. Juránkově chatě u Svarohu
k prameni Vltavy.

Snad je vhodné uvést, že od husitských bouří nedošlo k takto masovým pěším protestům
v přírodě. Zatím se uvedených tří podzimních demonstrativních protestů, které vedly
k hraničnímu hřebeni Šumavy, zúčastnilo asi 700 lidí. Opravdu si pár kariérních ideologů,
kteří nejsou schopni nebo ochotni vnímat celistvost problematiky, může dovolit likvidovat
dochované přírodní hodnoty pro výrobu degradované, ekologicky nestabilní „virtuální
divočiny“ a to proti vůli většiny obyvatel, v tichém zájmu západoevropských exponentů?!
Naše společnost je medii dlouhodobě sofistikovaně masírována, o tom, že „výroba divočiny“
bezzásahovými přírodními procesy na Šumavě příznivě probíhá, žádná oponentura se
nepřipouští. Naprosto povrchní soudy jsou zcela nekompetentní. Díky suchému a teplému
období je predikována příznivá situace pro množení kůrovce a na druhé straně oslabení
stromů, zejména sníženou transpirací a sníženou schopností zalít pryskyřičným proudem
zavrtané kůrovce a tedy fatální ohrožení lesů nejen na Šumavě, ale i v dalších oblastech.
Navíc téměř monokulturní „smrčák“ je výhledově odsouzen téměř k zániku, neboť u nás dnes
nejvíce rozšířený smrk ztepilý / Picea abies potřebuje vláhu v půdě i ovzduší. To však mohou
pomoci řešit pouze aplikovaní ekologové - zejména lesníci, kteří však jako „fachidioti“ byli
ze správních orgánů ochrany přírody převážně exkomunikováni, neboť se dostali do střetu
s ideologií bezzásahovosti či teoretickými biology. Unikátní myšlenkou ministra Brabce je
„zpřístupnit“ plochy neprůchodných suchých smrčin (s budoucími degradovanými biotopy a
minimální biologickou diverzitou), pouze virtuálně připomínající divočinu, a za to vymezit
nově nepřístupná „klidová území“. Uvedené rozsáhlé ekologické ohrožení a současně i
výrazné ekonomické oslabení nevnímají ani představitele Hnutí ANO (z jehož politického
seskupení byl jmenován ministr Brabec, který vyniká řadou nepravdivých „fabulací“, např.
o zpřístupňování Šumavy či faktickém nerozšiřování původně právně vyhlášené bezzásahové
ochrany a proto pozbyl důvěru většiny obyvatel).
Nutné je uvést, že světově vědecká ochrana přírody a krajiny spočívá v citlivé ekosystémové
asistenční spolupráci s přírodou! Světově nejvyšší kategorie Biosférická rezervace UNESCO,
jejíž podstatou je citlivá spolupráce obyvatel s přírodou, je u nás pouze jakousi „nálepkou“,
která není vedena ani v registru MŽP ČR, evropská kategorie Evropsky významná lokalita
a její chráněné biotopy jsou pouze jakýmsi pláštíkem, neboť jejich management se záměrně
neuskutečňuje, např. u horských luk, avšak Ptačí oblast a ochrana přirozeně ustupujícího
severského ptáka tetřeva je neoprávněně používána jako „kladivo“ k vyhánění turistů a
obyvatel. Krátké myšlení (bez opodstatněné dlouhodobé predikce), bez reflektování širších a
zpětných vazeb, uvádějící že v uschlých smrčinách vzešly nové smrčky (avšak z předchozí
semenné generace) neopodstatňují ideologii „příroda si sama pomůže“ (i přes vzrůstající
stresové faktory) - základní škody již dávno přesáhly 100 mld Kč!

Kupodivu však toto zřejmě nevnímá ani vláda, byť dochází k rozsáhlé ekologické
destabilizaci nejen Šumavy, ale i Pošumaví a ČR a k narušování proklamované
environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti rozsáhlého území!
Dovolí racionální majorita, aby ji ovládla další zločinná ideologie?!
Další informace poskytuje Hnutí Život, podporující zachování živé přírody a harmonické
soužití obyvatel s přírodou: www.hnutizivot.cz

Uznávaný ekolog Valtr mluví o největší krizi naší civilizace, očekává ještě
mohutnější migraci do Evropy a varuje před kolapsem
3. 10. 2015 10:03
ROZHOVOR Masy se daly na pochod. Sledujeme největší krizi naší civilizace, a to prakticky
v přímém přenosu. To uvádí architekt, přírodovědec a ekolog, specialista na urbanismus známý
v odborných kruzích po celém světě, téměř osmdesátiletý Pavel Valtr z Plzeňska. Odborník na
Šumavu, který pracoval i na Kubě, kde pomáhal zachraňovat původní ekosystém, v rozhovoru pro
ParlamentníListy.cz. Zároveň připomíná, že začíná období boje o vodu, což je „vyšší level“ než
zápas o surovinové nerostné zdroje.
Pojďme nejdříve k běžencům, tématu, které hýbe celou společností i Evropou. Kde vidíte
počátky této masové migrace?
Od jihu, jihovýchodu a východu k nám, obvykle za pomoci pašeráků lidí, kde jsou infiltrováni
i džihádští teroristé, proudí statisíce lidí. Vidím v tom jednoznačné bezpečnostní, kulturní, politické
a ekonomické ohrožení zemí Evropské unie a jejich demokratických hodnot. Přísun běženců je ze
dvou hlavních zdrojů. Prvním jsou arabské země s válečnými střety. Většinoví sunnité, kteří
obsadili části Sýrie a Iráku, kde vytvořili chalifát, tedy Islámský stát vůči menšinovým šíitům,
hlavně v Íránu, případně Kurdům. Nestabilní území od rozvráceného Afghánistánu po severní
Afriku s džihádem a právem šaríja. Zásadní je i natalita v arabských zemích, které za současné
situace nemohou uživit přírůstek obyvatel a to se tedy přelévá do okolí.
Druhým zdrojem pohybu lidí je postupná desertifikace, tedy „zpouštňující“ se země, zejména
Sahelu, tedy tropické oblasti subsaharské Afriky – Somálsko, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Súdán,
Čad, Niger, Mali, Mauretánie, Gambie, Senegal a dokonce i Kapverdy.
V roce 2014 to bylo již 60 miliónů běženců, kteří nejprve dlouhodobě pobývali v blízkých klidných
vedlejších zemích, tedy v Turecku, Jordánsku a Libanonu, převážně v uprchlických táborech.
Časové řešení uvedené problematiky současné migrace do Evropy, vyvolané zejména válčením
v arabských zemích, je možné označit jako novodobou „třicetiletou“ válku, která začala útokem na
„dvojčata“ v New Yorku 11. září 2001 a následnou válkou v Íránu od roku 2003, včetně
dlouhodobého válčení v Afghánistánu a válečných rozbrojů a teroristických útoků v Africe. Většině
politiků však uniká celostní pohled a přijmutí vhodných opatření. Potřebné je sledovat migrační
politiku i jinde, například v Austrálii, USA, Kanadě. Nezapomeňme ani na opatření k ochraně
pobřežních vod například Somálska před piráty.
Rostou počty úředníků, zabývající se migrací, obrazovky jsou plné uprchlíků, neziskovky se
„šikují“ k rozdělování peněz. Přehlížíme ale podle vás něco?
Do televizních kamer se vyjadřuje řada uprchlíků ze všech možných států, ale Evropská unie jim
neposkytuje žádné informace v místech jejich koncentrace. Přestože počty úředníků, jak správně
uvádíte, rostou, zvyšují se také byrokratické příkazy bruselského aparátu, živelné proudění migrantů
se nedokáže regulovat. Proč třeba na hlavních vstupních a shromažďovacích „pointech“ nejsou na
tabulkách základní informace v angličtině a arabštině? Neschopnost EU na řešení zásadních
problémů se projevila již v „jugoslávské“ válce. Chytrá země by chytře „lovila chytré hlavy“ již
v první běženecké vlně, kde jsou převážně bohatší, vzdělanější a akceschopnější osoby. Ale my se
jen divíme, kde se ti lidé berou. Běženecké vlny však teprve začínají!!
Když již tedy chceme “přijímat, asimilovat nebo otevírat náruč“, musíme se také podívat na
arabskou mentalitu a jejich dlouholeté tradice. Již samotný urbanistický model tradičních arabských
sídel je zcela odlišný. K okolí ohrazený a uzavřený dům a zcela nelogická komunikační síť – zřejmě
vše z obranných důvodů, a to i vůči sousedům. Islám je nejen náboženstvím, ale i ideologickým
politickým hnutím. Nesporným zájmem muslimských militantních agresorů v dobitém území,
označovaném jako chalifát, je dále expandovat a rozvrátit západní civilizaci. Proto je vhodné jako
protiklad uvést řadu čínských městských komunit, které velmi dobře fungují na všech kontinentech.

Nastává tedy boj o suroviny, vodu či půdu?
Je třeba uvést, že EU má téměř 500 miliónů obyvatel, USA 320 miliónů, Rusko 150 miliónů,
přičemž stabilizátorem ekonomického vývoje světa je Čína s 1,37 miliardami obyvatel. Protože
největší země Rusko je relativně málo osídlené, vyváží zejména nerostné suroviny a jako politická
velmoc i zbraně. Zatím se ve světě skrytě i neskrytě bojuje o nerostné suroviny. V současné době
však začíná i boj o vodu.
Specifický je i přístup bohatých arabských zemí k životnímu prostředí a k arabským migrantům.
Země, bohaté na ropu a plyn, se předhánějí ve výstavbách umělých ostrovů, nejvyšších hotelů,
bohatí šejchové si staví klimatizované stáje pro své arabské plnokrevné koně, v jejich sídlech jsou
zlatá i umyvadla a kliky od dveří. Na druhé straně však vidíme nezájem na řešení migračních
problémů a největším „darem“ je „velkorysá“ nabídka Saúdské Arábie na výstavbu několika set
mešit v zemích, kde se muslimové usídlí.
O „cennosti“ člověka se dozvíme z povinné pouti do Mekky, kterou by měl alespoň jednou za život
absolvovat každý muslim, bez ohledu na to, odkud pochází a zda-li je pohádkově bohatý nebo
zbídačený hladem. Tady se ušlape až tisíc souvěrců- jenže ten, který při pouti zemře, se dostane
přímo do nebe. A je to!
Vaše „domácí“ půda je také životní prostředí. I v tomto ohledu je v dnešní době mimořádně
silný rozkol, že?
V současné době nastává poněkud unikátní situace, kdy se domácím obyvatelům zakazuje vstup do
řady rigidně chráněných území mnohdy až virtuálně vyráběné divočiny. Běženci se však neptají,
a tak využívají i těchto prostor.
Mimochodem, o nadřazenosti některých „starých států“ EU nad těmi novými není pochyb! Jako
drobný příklad postačí, že česká Škoda Octavia přece nemůže být lepší než německý VW Passat
v rámci koncernu. Dnes se dokonce hovoří o německém morálním imperialismu, a to právě
v souvislosti s povinnými kvótami na příjem běženců, které ale nic nevyřeší, protože při
pokračujícím návalu lidí – a ten, jak jsem již uvedl, nebude stagnovat, ale stále více a více mohutnět
a snad jen zimní počasí oddálí fatální migrantskou situaci ve střední Evropě, se pak budou
rozdělovat další statisíce lidí, dokud nedojde ke kolapsu.
Kde je tedy podle vás prapříčina celého tohoto lidského neštěstí?
Jedná se o krizi narušení ekologické a společenské stability, která vychází ze stejného základu –
nedostatečného sociálního vnímání přírody i obyvatel a jejich harmonických sounáležitostí.
Hovořili jsme o vodě jako cenné surovině, která už je nad zlato. Ve světě o ni propukají boje
a my si jí nedovedeme vážit…
Bohužel! Uvedu malý příklad. V letošním roce jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jaké je
sucho – a to ještě zdaleka nekončí! Petici za záchranu vodních zdrojů na Šumavě podepsalo již přes
20 000 lidí. V letošním podzimu se již organizovaly tři protestní pochody, kterých se zúčastnilo 700
lidí na záchranu zelené Šumavy a jejího vodnímu režimu a proti jejímu uzavírání a zdá se, že to
vládě nic neříká. Uplatňování ideologicky extrémního pojetí bezzásahovosti přírodních procesů,
k nimž patří i sucho, povodně, epidemie škůdců, vichřice či požáry, vede k „suché revoluci“, kdy
záměrným omezením zásahu proti epidemii kůrovce došlo k rozsáhlému odumření hřebenových
smrčin u státních hranic v délce přes 40 kilometrů. Vysušování rašelinišť, které jsou šumavským
nejcennějším přírodním potencionálem, se stává Šumava suchým pahýlem ve středu Evropy,
nikoliv zeleným, jak nám vnucují Bavoráci. Všimněte si, jak zmizely přečetné studánky! Když pak
zaprší, voda se v suchých lesích nezdrží a spěchá pryč. A vznikají extrémní povodně,
takřka z hodiny na hodinu, o kterých nebylo v podhůří Šumavy nikdy žádné povědomí. Už tu
nemáme jen suché smrky kvůli „Zeleným“ a kůrovci, ale také kvůli suchu, protože smrk má
povrchové kořeny a tak nedosáhne na podzemní vodu. Bude-li sucho pokračovat takovým tempem,
začnou usychat smrky v celých západních Čechách, a samozřejmě nejen tam. A to je o vodě! Jako

kdybychom se jí chtěli co nejrychleji zbavit. Ale vezměte si, že právě kvůli vodě vymíraly
civilizace a jiné se dávaly do pohybu. Právě začínáme sledovat toto smutné dějství. Měli bychom se
snažit, abychom si své území ubránili pro sebe a své potomky, pro ty, kteří přicházejí v míru
a přátelství a kteří slušně a s pokorou žádají o pomoc. Těm ostatním, i přes nezměrná vyhrožování
z Bruselu a sousedního Německa nebo Rakouska, musíme říci „Zde není místo!“ Protože v dalších
časech, které budou bohužel velmi těžké, si každý stát bude hrát na „vlastním písečku“.

