
Extremismus na našem území

Denně jsme svědky celosvětových ideologických hrozeb rozvoje islámského extremismu v podobě
vytváření  islámského  chalifátu  při  uskutečňování  džihádistického  práva  šárija  -  zatím v  Asii  a
Africe. Jimi uplatňované právo je zcela neúprostné a jen nevěřícně sledujeme na TV obrazovce jeho
zločiny.  Přesto  mnohé  někdejší  pokrokové  myšlenky  islámu  je  realita  současně  vynucovaného
chalifátu zcela zločinná.

Poněkud  tvrdý,  avšak  reálný  je  příměr  naoktrojované  ideologie  bezzásahovosti ve  zkulturněné
cennější přírodě Čech, Slovenska i EU, pod vedením slovensko-českého „nejvyššího úředníka“ EU
Ladislava Miko (autorský film rozdávaný školám) a řady níže postavených úředníků MŽP, AOPK,
Správy  NPŠ,  pedagogů   aj.,  za  pomoci  Hnutí  Duha,  medií  a  kariéristů.  Tento  dlouhodobě
připravovaný extremismus vznikal utajovaně a byl spuštěn za příznivé politické situace, když se
„zelení“ dostali do vlády a M. Bursík se stal ministrem (přičemž po vzniku této ideologie došlo i
k  vyhrožování,  při  ohlášeném záměru zveřejnit  osoby prosazující  výrobu virtuální  „divočiny“).
Návazně docházelo k postupnému rozvoji těchto aktivit, získávání „moci“  a k co nejrozsáhlejšímu
vytváření a „získávání bezzásahových území“ při vytlačování obyvatel i návštěvníků. Vyvrcholením
tohoto  záměru  bylo  „anulování“  potřeb  obcí  v  Plánu  péče  NPŠ,  což  nakonec  Nejvyšší  soud
prohlásil za nezákonné.    

Proto Hnutí Život již prostřednictvím minulé spolupráce občanských sdružení zpracovalo publikaci
Šumava a její perspektivy I, II, současně uveřejňuje na webu zásadní posouzení globální situace a
nesmyslnost a škodlivost požadavku bezzásahovosti ve zkulturněných porostech v 8-dílné publikaci
Květena světových regionů v souvislostech.  Nezbytná je ekosystémová asistenční péče („řízená
sukcese“),  což  však  úzkoprofiloví  aktéři,  neznalí  aplikace  ekologických  principů  a  zákonitostí,
celostního  pohledu,  širších  a  zpětných  vazeb  a  nerespektujících  potřeby  trvalé  udržitelnosti
nedokáží. Systém našich demokratických prostředků zde totálně zklamal.

Současná  situace,  díky  šéfovi  Hnutí  Ano,  umožnila,  aby  jmenovaný  ministr  F.  Brabec,  pod
taktovkou  aktivisty  P.  Bláhy  z  Hnutí  Duha,  za   rozsáhlého  lživého  „mlžení“  přes  media
(dezinformační propagace), za vedení fanatika divočiny P. Hubeného vynucuje rozsáhlou  škodlivou
výrobu  „divočiny“  zatím  na  Šumavě.  Ten  uskutečnil  „čistku“  tj.  vyházení  „nevhodných“  a
jmenování „vhodných“ osob. Žel nastoupenou situací dochází k rozsáhlým škodám, fatální likvidaci
biodiverzity,  vysušování  rašelinišť  a  nástupu  ekologické  lability na  Šumavě  i  Pošumaví  a  to
v přímém přenosu, jak to známe z dnešních TV obrazovek - přičemž většina obyvatel to může jen
tiše sledovat !  Celková činnost MŽP je nanejvýš problémová, zejména čerpání nových dotačních
možností  EU (např.  vymezení  účinných „přírodě blízkých“ protipovodňových opatření)  a  jejich
kontrola stovkami úředníků.

K  objasnění  záměrů  předních  aktivistů  bezzásahovosti  budeme  proto  postupně  uveřejňovat
„medailonky“  ideologické  skupinky  „příroda  si  sama  pomůže  -  člověk  tam  nemá  co  dělat“
(s  výjimkou  nás  -  vědců).  Zatím  byl  zde  uveden  otevřený  dopis  Pavlu  Hubenému,  (dočasně
pověřenému řediteli  NPŠ ministrem R.  Brabcem),  dále  poznámka k vědeckému pojetí  Šumavy
někdejšího samozvaného předsedy stínové vědecké rady NPŠ Jakuba Hrušky, který dostal  cenu
„Melounu roku“ 2010 za nejblbější plk, kdy kritizoval Stráského vedení NPŠ za stejné věci, které
za  předchozího  vedení  vehementně  prosazoval.  Nově  uvádíme  noticku  k  činnosti  Pavla
Kindelmanna,  který  dostal  stejnou  cenu  za  výrok:  „aby kůrovec  ze  Ztraceného  ohrozil  les  na
Modravské hoře, musel by umět skákat“. 


