
Základní informace potřeby vzniku Hnutí Život
(v současném vývoji přírody nemají jasný názor asi vystudovaní přírodovědci)

V současnosti dochází ke střetu dvou směrů sledujících stejný cíl: obnovu přírodních systémů
- ekosystémovou asistenční pomocí, vycházející z moderních přírodovědných vědeckých poznatků,
ekologických principů a zákonitostí a dlouhodobých tradičních poznatků „selského rozumu“
- ideologickým požadavkem bezzásahové „výroby divočiny“ přírodními procesy ve zkulturněných
územích, které jsou znepřístupňovány, kde však vlivem vzrůstajících „stresových faktorů“ následně
dochází  k  nástupu  konkurenčně  zdatnějších  druhů  (v  závislosti  na  jejich  ekologické  validitě),
tj. invazních a expanzivních druhů (klasické eukalypty, akácie, vzrůsté traviny, patogeny) a vzniku
degradovaných společenstev, případně k erozním, mezoklimatickým a dalším degradacím území
s nebezpečím konečného zpouštnění.
Hnutí  Život  podporuje  vlastní  život  a  jeho  kvalitu,  harmonii  s  přírodou,  přičemž  vychází
z globálního pohledu na svět. Ideologická ohrožení „naturistického zdivočení“ chápou zejména ti,
kdo  zažili  zločinné  ideologie  „fašistického  zcivilizování“  a  „bolševického
zkolektivizování“a poznali velkou část Země. Ideologové nikdy nepřistupují na racionální diskusi.
Rozsáhlá analýza uvedené problematiky je v publikacích Šumava a její perspektivy I,II a Květena
světových regionů v souvislostech I-VIII či sborník konference Šumava na rozcestí (Valtr a kol.).
Současní  představitelé  státní  ochrany přírody a  návazných  vědeckých  i  univerzitních  pracovišť
i státních  lesů  a  jejich  vědeckých  pracovišť  (ÚHUL)  dodržují  „vrchnostenský“  příkaz  o  této
problematice  nediskutovat.  V  současnosti  jsou  uplatňovány  tři  „politické“  postupy:  mlžení
a     fabulace (zejména Hnutí Duha ve vazbě na sofistikovanou mediální masáž),  korumpování (platí
pro kariérní osoby) a  zastrašování (uplatňováno pro přední racionální osobnosti na významných
postech, pokud již nebyli odejíti ze svého postu). Uvedená tvrzení je možno rozsáhle dokládat i na
odložených soudních žalobách. Současný svět je ovládán partou nejmocnějších a nejbohatších lidí,
kterým  se  chce  zavděčit  kariérní  skupinka  ...   Proto  prosíme  o  podporu  těch,  kteří  chtějí
uplatňovat rozum proti zhoubné ideologii. 

Hnutí Život chce sdružovat členy dosavadních občanských sdružení, sledujících fatálně vzrůstající
problematiku hraničního pohoří Šumavy / Bayerische Wald, např. Otevřená Šumava, Zachraňme
Šumavu, Šumava 21, Komunita pro duchovní rozvoj, vč. německých, ale i dalších, zaměřujících se
na problematiku životního prostředí, přírody a krajiny ostatních území EU, např. na Slovensku.
Protože jsme součástí Evropské unie a jsme povinni reflektovat její předpisy, je činnost Hnutí Život
zaměřena  na  celé  území  EU  i  navrhované  předpisy  a  realizované  činnosti  týkající  se
environmentální problematiky. Proto základna Hnutí Život počítá výhledově se členy ze všech zemí
EU,  v  současnosti  zejména  nejbližších  sousedů  -  Německa,  Rakouska,  Polska,  Slovenska,
Maďarska a Slovinska. Výhledové propojení buněk budou umožňovat videokonference.

Čestní členové
- Čermák Jan, Prof., RNDr, CSc,  fyziolog a ekolog, vědecky sleduje principy „biologické pumpy“ 

a globální souvislosti, soudní znalec
- Jeník Jan, Prof.,Ing., CSc., dr.h.c., geobotanik, ekolog, lesník, znalec tropických pralesů, 

čestný předseda Českého výboru MAB
- Kinzl Emil, Šumavák, předseda občanského sdružení Otevřená Šumava, pořadatel 5. ročníků 

protestních česko-německých pochodů na býv. hraniční Juránkovu chatu, publicista 
šumavského dění

- Krečmer Vladimír, Ing., CSc., environmentalista, klimatolog, lesník, soudní znalec
- Mrkva Radomír, Prof., Ing., CSc., entomolog, ochrana lesa a přírody, soudní znalec
- Stráský Jan, PhDr., předseda KČT, býv. ředitel Správy NP a CHKO Šumava, poslední předseda 

federální vlády Československa
- Vicena Ivo, Ing.,CSc.,environmentalista, lesník, soudní znalec, držitel pamětní medaile 
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