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6. ročník výstupu na býv. Juránkovu chatu
Vítám Vás u příležitosti 6. ročníku výstupu na toto kultovní místo všech turistů a lyžařů ze širokého
okolí.
Pochod je posvěcen samotným vedením našich ostražitých strážců z Národního parku Šumava.
Z úst pana ministra Životního prostředí, či z článků v denním tisku prezentovaných zástupci NP
nebo CHKO se dovídáme už „ poxté „ , že Šumava se lidu turistickému otevře i tam, kde tomu
doposud bylo zapovězeno.
Čekáme sice trpělivě, doposud však marně. Taktika našich strážců je však snadno průhledná – nerad
to opakuji- Šumavu vylidnit!!!
Tyto snahy všichni s nepochopením sledujeme už od vzniku samotného NP, dokonce se jimi
samotní představitelé NP nijak netají. V čem spočívají? Šumava se bude od všech ostatních pohoří
kontinentu lišit v tom, že z ní budou odstraněny veškeré civilizační vymoženosti. Jistě velice
lákavá nabídka pro národ cestovatelský k návštěvě pohoří, kde se nikde nebudete moci najíst, napít,
ukrýt před přírodními živly, vykoupat a bohužel ani vyprázdnit.
Moje generace vyrůstající po válce sice ještě trochu té skromnosti v sobě má, to že však tato mizérie
někoho přiláká, o tom silně pochybuji. Možná tak nějakého pomateného „Robinzona „ současnosti,
dnešní mládí a vůbec celá populace touží po něčem zcela jiném.
Nebo Vám všem snad nevadilo, že v letošním tropickém létě , když se někdo na Šumavě chtěl
vykoupat , pak si musel odskočit do vzdálených osvěžoven v Lamu, Bodennmeisu, Waldkirchenu,
na Lipno, či ještě někam dál?
Zřejmě nikomu z místních nevadí, že na poslední vodní ploše železnorudska dostali přednost před
člověkem bobři. Nikomu dodnes zřejmě nevadí, že koupání ve zdejších jezerech je „ tabu „ .
Žijí zde ještě vůbec kulturní lidé?
Je pravdou, že místní obyvatelstvo posledních generací bylo postiženo za války vysídlením, po
válce hraničním pásmem, v současnosti další pohromou a tou je CHKO a NP Šumava.
Tyto dvě instituce místo aby přírodu chránily ji zbavuji neodmyslitelné její součásti, tj. člověka.
Toho, který po celá staletí na Šumavě skromně hospodařil, divokou přírodu přetvářel a kultivoval
k obrazu svému, dnes již opravdu nemá hlavu kam by složil. Jak by také ne. Střechy nad hlavou
byly likvidovány za minulého režimu systematicky za pomoci střeliva našich udatných vojínů PS a
nyní v tom se stejnou důsledností pokračují firmy pod dohledem NP.
Nikdo z nás s pokusem vrátit Šumavu o několik staletí nazpět nesouhlasí a proto Vás všechny
znovu vyzývám k jednotě.
Všichni mějte na paměti skutečnost, naše bohulibé počínání je v hledáčku Bezpečnostní informační
služby, jež označila naši činnost jeho bezprostřední ohrožení bezpečnosti státu. Toto varování
obdržela vláda k neodkladnému projednání, viz pořad na ČT 24 17. 9. 2015 ve večerních hodinách.
Zřejmě jsme pro státní existenci daleko větším nebezpečím, než-li desítky střelců, kteří v prostoru,
ve kterém se nalézáme, „ operovali „ jen pár chvil před naším příchodem! Závory ve vjezdu byly
sice uzamčené, leč v nadmořských výškách okolo 1200 metrů nad mořem stála poblíž nově
zbudovaných posedů celá řada osobních vozů, včetně několika s cizí státní poznávací značkou. A
tak tomu je zřejmě po celou loveckou sezónu v „ nepřístupné „ Šumavě !
Ještě malé varování pro ty, kteří by vystoupili na autobusové zastávce Velký Bor. Mobilní WC pro
letošní sezónu bylo zřejmě z úsporných důvodů odstraněno. Nevstupujte tam do lesa, je neprodyšně
„ zaminován „ lidskými výkaly.
Na závěr už jen malé upozornění : při zpáteční cestě nechoďte jednotlivě, máte-li na sobě svršky
barvy červené a modré, pak je raději svlékněte!
Ze zpráv a údajů NP se dovídáme, že tetřev se natolik přemnožil, že ze strachu z nedostatku potravy
se stal agresivním. Napadení jednotlivce či dítěte je tedy více než aktuální.
Příjemný výlet a úspěšný návrat přeje turista Milan.

25. výročí uzavření silnice Březník - Modrý sloup
Scházíme se zde v lůně dnes již bývalých nekonečných zelených hájů u příležitosti 25. výročí
marných snah o otevření historické spojnice Čech a Bavor údolím Luzenského potoka na Modrý
sloup.
Za tuto dobu jsme si vyslechli mnoho a mnoho sobě si často odporujících tvrzení, proč naše přání
nelze splnit. Nejdříve to byly vzácné rostliny rostoucí podél břehů zdejšího potoka, následoval
nešťastný tetřev, posléze když zdejší lesy zhnědly, to bylo nebezpečí požáru a tak to pokračuje až
dodnes.
Jeden důvod nesmyslnější druhého, již nám předkládají všichni ti erudovaní docenti, magistři či
magoři s cílem jediným – a to je Šumavu vylidnit!
Tyto snahy jen potvrzují nepochopitelné kroky současného vedení Národního parku, jako je
likvidace nových vyhlídkových věží, handrkování se s fotopointy, zrušení projektu výstavby
restaurace na nejnavštěvovanějším šumavském vrcholu Poledníku. V neposlední řadě uzavření
restaurace na zdejší zrenovované hájence.
Nemalý podíl na tomto počínání mají přímo destrukční kroky mluvčích militantních ochranářských
spolků, jako jsou různé okrašlovací spolky, Duhy či Děti země. Jejich prvořadým cílem je zachránit
před lidskou nohou všechny ty ohrožené vzácné datlíky, střevlíky, žížaly, vstavače a nátržníky, jimiž
se Šumava jen hemží. Hlavně udržet národ v dostatečné vzdálenosti od těchto pokladů. Však oni už
si nějak lidé v betonových aglomeracích velkoměst poradí, vždyť herny jsou na každém rohu.
Divme se pak, že většina žáků národní školy ještě nikdy nebyla v lese!
Jen chabou útěchou je nám zvýšený počet výprav pod vedením pracovníků NP do divočiny, ovšem
jen za poplatek. Tuto spíše smutnou skutečnost, že je nám nabízeno po své vlasti pohybovati se jen
za peníze a přespávat u sousedů, neb tam všechny turistické chaty spolehlivě fungují. Návštěvníky
vítají dodnes, stejně jako tomu bývalo před válkou u nás!
Bohužel, ty naše zmizely a pokud ještě nějaká na Šumavě stojí / Roklanská / , pak jen chátrá a
chátrá, neb jsou v zónách lidské noze nepřístupné.
Nám však nestačí ke spokojenosti luxusní informační centra a tabule na hlavních tazích zdejších
obcí, školicí střediska, pozorovací obůrky se vzácnou a přesto přemnoženou zvěří.
Milejší nám bude , když budeme moci navštívit všechna ta kouzelná místa Šumavy, jako tomu
mohli naši předci před válkou a jako to mohou naši sousedé v Bavorsku.Všichni bychom jistě
uvítali znovu zprovoznění všech turistických chat, obnovení zaniklých koupališť na Šumavě a
zajisté i instalaci toalet alespoň na tak strategických místech, jako jsou šumavská jezera.
Bohužel jak vyplývá z nekonečných jednání o podobě NP Šumava se zdá, že naše politická
reprezentace , vyjma pana prezidenta Zemana, nabyla přesvědčení, že národ český si nepřeje
Šumavu přístupnou všem lidem dobré vůle. Naopak, že je ji nutno chránit, tj. uzavřít!
Je tedy jen a jen na nás, přátelé, abychom naše chlebodárce přesvědčili o pravém opaku. Pevně
věřím ve Vaši jednotu.
Děkuji za pozornost a přeji hezký výlet. Turista Milan

