Vážení přátelé Společnosti trvale udržitelného života
- vzpomínám na založení Společnosti trvale udržitelného života v r. 1992, kdy nám nejprve nadšeně
zazpíval Jan Nedvěd
a retrospektivně
- vzpomínám na své mládí a válečné útrapy velmi početné kantorské rodiny, kdy jsme neměli
peníze ani na základní potraviny, potravinové lístky jsme tajně dávali partyzánům, avšak prožívali
jsme bezprostřední vazbu na přírodu (díky vřelému vztahu naší maminky k lidem i přírodě) v okolí
rozsáhlých rašelinišť Velkého a Malého Dářka na Vysočině
- vzpomínám si na rok 1948 kdy bylo tolik sněhu, že silnice do vsi byla zavátá až do korun stromů
a dalo se jezdit pouze sáněmi po polích i na revoluční „únor“, kdy jako mladí gymnazisté jsme měli
svým profesorům tykat - soudruhu Ty (to nevydrželo ani půl roku)
- vzpomínám na roky 1951-54, kdy jsem ze Železných hor denně absolvoval cestu do gymnázia
(vzdáleného 14-18 km) na kole, běžkách či pěšky, takže jsem trvale vnímal vazby dynamických
proměn přírody
- vzpomínám si na rok 1954, kdy se svým bratrem (pozdějším vedoucím geofyzikem, hledajícím
vodu pro lidi v Súdánu, Indii či Kubě), jsme na kolech objeli uzavírající se Šumavu, kde každý
večer jsme dokázali nalézt pramen, u kterého jsme přespali !!!
- vzpomínám si na svého profesora Smoláka, který nás již v r. 1958 varoval před pokračováním
koncentrace CO2 v atmosféře, s dovětkem, že se lidstvo bude divit !
- vzpomínám si na rok 1959, kdy jsme jako tzv. táborská skupina, zahájili aktivity k ochránění
přírody Šumavy, přičemž dnes musím trapně sledovat likvidaci jejích hodnot i její uzavírání
- vzpomínám si, kdy jako pedagog slovutné zahradnické školy na Mělníce jsem pravidelně pořádal
víkendové a prázdninové pochody a tábory za poznáním květeny Čech, Slovenska a později i
dalších zemí východního bloku a vděčné odezvy účastníků
- vzpomínám si na Pražské jaro v r. 1968, (kdy jsem se vracel z měsíční brigády v Nizozemí a
v pase jsem měl vízum na půl roku do Švýcarska) a věřil, že idee Václava Havla (mého vrstevníka)
dojdou ke zradikalizování (což se domníval i ved. STB gen. Lorenc), proto díky mé „psychologické
pomoci“ jsem byl ocejchován jako státu nebezpečný, nesměl jsem cestovat do zahraničí, graduovat
a publikovat ; po poslední - něžné revoluci jsem byl rehabilitován a byla mě nabídnuta habilitace
(což jsem nevyužil, protože jsem chtěl pracovat pro obyčejné lidi - avšak později jsem externě
přednášel územní plánování na ZČU)
- vzpomínám na sovětské obsazení v r. 1969, kdy jsem v časných ranních hodinách objel část našich
severních hranic, odkud se hnala „bratrská“ vojska, což jsem zdokumentoval na 5 diafilmech
(přistávání helikoptér, výjezd tanků, mužstvo nevědělo kde je a kam jede), ty jsem po více letech
zlikvidoval pod psychologickým tlakem: „to chceš aby nás zavřeli a syn se nikam nedostal ?“
- vzpomínám si na vznik Pražské botanické zahrady v Troji v r. 1969, kdy jsem byl přemlouván,
abych se ujal jejího vedení (vzhledem ke znalostem přírody i stavebnictví, což jsem odmítl, protože
jsem jako předseda svépomocnou bytového družstva rozjel rozsáhlou výstavbu na Mělníce BZ pak nebyla po 20 let otevřena)
- vzpomínám si potřebné širokooborové semináře k problematice ekologického hospodaření
v CHKO Šumava, pořádané Ing. Vaňkem, i na vytvořenou zonaci k extenzivnímu zemědělskému
využívání
- vzpomínám na spisovatele Josefa Velka, který se mnou chtěl v r. 1990 sepsat ekologické eseje,
ale to se neuskutečnilo, protože na dovolené záhadně utonul v Rudém moři
- vzpomínám na přítele Josefa Vavrouška i jeho ocenění (díky němuž mám nejširší soudně
znaleckou paletu - v ochraně přírody: životní prostředí, ekologie a dendrologie a v ekonomice: vlivy
antropogenních činností), i to, že to byl jediný ministr, který mě dříve pozdravil než já jeho
(neboť jsem zamyšlen odcházel od Martiše), ale i to, jak jsem byl na něj nesmírně rozezlen,
když v březnu 1995 se svou dcerou v zimě putoval v Roháčích do míst, kam bych se za tehdejší
situace (i jako max. nadupaný sportovec, který v zimě v okolí Žiarskej chaty několikrát pobýval,

neodvážil - přičemž trasu jejich hledání jsem sledoval z rozhlasových hlášení) a zde jsem si
uvědomil rozdíl chápání zemitě zažité přírody versus brilantní systémové myšlení - tehdy jsem
téměř věděl, jak situace skončí, ale nemohl jsem nic dělat, v současnosti zažívám analogickou
anabázi prvoplánově naoktrojované výroby bezzásahové divočiny pod ideí „příroda si sama
pomůže“, v rozporu se zemitými poznatky velké části obyvatel a to navíc v rozporu se základní
zásadou: když hazard, tak jen sám za sebe !
- vzpomínám si na něžnou revoluci v r. 1999, kdy jsem chtěl pomoci přírodě a domníval jsem se, že
to zmůžu jako člen vznikající strany Zelených, takže jsem mediálně uveřejnil jakási prohlášení,
načež jsem byl během měsíce zvolen do krajského, následně celostátního výboru a hned jmenován
jejich mluvčím - během 2 dnů jsem ale abdikoval, neboť jsem pochopil, že pro stranické předáky
je funkce obvykle výtahem k moci a osobnímu prospěchu a program je jen jakási opona
- vzpomínám na přítele Igora Míchala a spolupráci na územněplánovacích environmentálních
metodikách (který zemřel v r. 2006 ; k hodnocení kvality ž.p. jsme navrhli metodiku, kterou jsme
konfrontovali s návrhy několika VÚ a VŠ v Kostelci nad Č.l., kde při společné cestě na oběd
ve vedlejší proschlé zahradě byla babička se 2 vnoučaty a začal hořet jeden ze skupiny jehličnanů,
tož jsem svlekl sako, přelezl přes plot a uhasil, slovutní vědci pouze přihlíželi - bezzásahový jsem
nikdy nebyl)
- vzpomínám na přítele Ivana Dejmala (který zemřel v r. 2008) a spoluúčast na jeho jedinečné
konferenci Tvář naší země - Krajina domova, na výstavu o krajině, na řešení modelové situace
Obnovy venkova i provádění Pithartovy vlády vč. I. Dejmala po Plzeňském kraji
- vzpomínám si na některé koncepčně významnější aktivity v Krajském urbanistickém středisku
v Plzni: jako první a jediný jsem v ÚP vymezoval biokoridory - z nichž J. Löw vytvořil ÚSES
doplněním BC, sepsal jsem nejrozsáhlejší krajský soubor významných krajinných prvků - ten byl
později nahrazen VKP „ze zákona“, zpracoval jsem první dokumentaci EIA v ČSR
- vzpomínám si na jedinečné osoby, kteří se snaží zachovat či obnovit antropogenně zpustošenou
biodiverzitu, např. v Pošumaví zachováním drah s vysokou biodiverzitou jejich pastvou a
zamezením sukcesního zarůstání či ve Středozemí obnovením cedrových porostů ...
- současně uskutečňovaný způsob ochrany přírody agresivně likviduje „tradiční staré pořádky“
ideologickým předpisem pouze přírodních procesů, přičemž vychází z premisy, že člověk je škůdce
a z pravěkého kmenového pocitu, že chráněné (dobité) území je nutno bránit před jinověrci
- uvědomuji si, že ohniskem ideologie bezzásahovosti, implementované od ředitelů NP Bavorský
les, je přírodovědecká fakulta JČU, která na státní univerzitě vychovává likvidátory udržitelného
života, což vyjadřuje jejich absolventka slovy: je třeba aby uschla celá Šumava a vznikl „přírodní
les“, mnozí protagonisté se dnes uchýlili do podivného nejvýznamnějšího akademického Centra
výzkumu globálních změn
- podobně jako jsem kdysi povinně studoval ideology M-L, nepovinně studuji ideology
bezzásahové divočiny (Míko, Bláha, Šantrůčková, Kindelmann, Křenová, ...)
a dogmatická jednání zodpovědných fundamentalistů - Míko, Brabec, Pelc, Hubený ...
- uvědomuji si, jak česko/slovenský nejvýše postavený úředník v EU - L. Míko propaguje výrobu
divočiny filmem (který zdarma rozdává školám) či to, jak si nechal jako krátkodobý ministr
zpracovat přehled situace ČR, která sdělovala že naše příroda se homogenizuje, biodiverzita
Šumavy prudce klesá, přičemž biodiverzita Prahy vzrůstá, avšak jeho počínání zvyšuje vzrůstající
ekologickou nestabilitu
- uvědomuji si fundamentální činnost nejmenované osoby, která mě při sepisování publikace
Šumava a její perspektivy kvůli tetřevovi vyhrožovala (tetřev donedávna lovný na Šumavě, dříve i
v okolí Plzně, který díky klimatickému oteplování jako severský pták odchází k severu a navíc si na
člověka, který když ho nepronásleduje zvykne / imprinting, avšak pro ideology divočiny je tetřev
zástupným důvodem k vyhnání člověka), či obhajobu Hnutí Duha, které se stalo nástrojem
rozšiřování kůrovce a vyhnání obyvatel
- sleduji oportunistické metamorfózy pánů B. Moldána a J. Fanty - viz dopis Komisi pro životní
prostředí AV ČR (na stránkách Hnutí Život)

- k potřebě a nutnosti ekosystémové asistenční pomoci ve zkulturněných biotopech jsem popsal již
několik tisíc stran a dokumentoval to graficky i obrazově, zejména Šumava a její perspektivy I,II
a posléze Květena světových regionů v souvislostech I-VIII, přičemž mé stránky jsou celosvětově
stále intenzivněji navštěvovány (viz jejich počítač, proto výhledově budou uvedeny i v angličtině),
kde uvádím obskurnost ideologického požadavku bezzásahovosti v kontextu globálního vývoje,
za nějž se chce schovat zločinnost likvidace života a osobní zodpovědnost za miliardové škody
- pro přiblížení problematiky: základní ekologické zákonitosti pro přírodu i lidskou společnost jsou
stejné, ale světe div se, nechceme napomáhat epidemii Eboly, ale za zločinnou podporu šíření
epidemie kůrovce jsou Hnutí Duha a aktivista Bláha ještě placeny a její pracovníci vyznamenáváni !
- uvědomuji si významnou podporu vynikajících osobností např. prof. Jeníka, prof. Čermáka, prof.
Mrkvy, Ing. Krečmera, JUDr. Stráského, řady občanských hnutí na Šumavě ...
- pomocí nastavované pasti bezzásahovosti je nastartován degradační proces rozsáhlé redukce
biodiverzity a ekologické lability s „přírodním“ nástupem sukcesních porostů s dominancí druhů
s vyšší ekologickou valencí na degradovaných substrátech, tj. expanzivních, invazivních druhů a
patogenů, v prvofázi typu „chlum“, v dalších fázích aridizované degradované a redukované
vegetační kryty, extrémně až na skalní podklad, neplnící ekologické funkce udržitelného vývoje
(situace Kalkalpen, Berchtesgaden, Gesausee je zásadně odlišná, podobně jako Bayeriche Wald prosím o prolistování úvodních partií osmidílné Květeny světových regionů v souvislostech,
k dispozici na webu)
- mnozí skuteční ekologové si neuvědomují aktuální problematiku nejen EVL Natura 2000
(díky žalobám aktivistů jsem se účastnil prvotních jednání s euroinspektory v porostech Šumavy),
ale i „podloudně“ stanovenému ÚSES v ÚPD, neřešení akutního ohrožení povodněmi či suchem
a zejména likvidaci biodiverzity a ohrožení udržitelného vývoje, ale i tristní globální situaci (pokud
se nevzepřeme špatnému, tak tomu napomáháme)
- mnozí kolegové to myslí dobře, ale vidí to špatně, takže sešli ze správné cesty, což se však stává
- připravovaná nesmyslná legislativní direktiva zásadní bezzásahovosti má skrýt osobní
nezodpovědnost klaky ideologů za způsobené zločinné škody, což může být rozbuškou
vzrůstajícího společenského napětí, kdy media sofistikovaně, pouze jednostranně informují
společnost, bez ohledu na demokratické principy, takže radikálnější občané již dnes chtějí vyvolat
demonstraci v Praze a „defenestraci“ předáků MŽP
- kdo je hrobařem Šumavy ?, můj kolega, jaderný fyzik, který zemitě prožívá přírodu prohlašuje:
aristokratičtí kavárenští intelektuálové v Praze nedohlédnou k podstatě přírody, K. Schwarzenberg
ve svých lesích kůrovce okamžitě ničí, na Šumavě by nechal sežrat všechno.
STUŽ i Hnutí Život mají stejný a tedy společný cíl: trvalou udržitelnost a uchování přírodních
ekosystémů před degradačními procesy, jen cesta se zdá, že je někomu jiná. Hnutí Život chce
aktivně využívat ekologické, biochemické a biofyzikální zákonitosti, fundamentální ideologové
nařizováním přírodních procesů znásilňují ostatní myslící obyvatele k nesmyslné bezzásahovosti a
opuštění území. Hnutí Život má zájem o harmonickou interakci člověka a přírody, která
vychází ze symbiózy, jež navíc umožňuje pozitivní synergický efekt a kategoricky odmítá
konfrontační rozšiřování smrti „suchou revolucí“ direktivou nezodpovědné bezzásahovosti.
Hnutí Život uvítá jak celou STUŽ, tak její jednotlivé členy ve svých řadách.
Závěrem je možno doporučit dvě publikace:
- Veverka M.: Evoluce svým vlastním tvůrcem (metodologické chápání člověka, přírody, Země a
vesmíru), nakl. Prostor Praha 2014
- Holzer S.: Poušť, nebo ráj (praktický návod obnovy homeostáze krajiny), Almán/CZ Kuřim 2014
Za Hnutí Život zdraví
Pavel Valtr

