
Životní prostředí a stranická politika -  směřování od r. 2017 

KDU-ČSL-STAN

Vznikající nové „osvícené“ politické seskupení KDU - ČSL - ST AN, má údajně zlidštit politiku, 

neboť P. Bělobrádkovi se „zajídá destrukce politického systému v podání A. Babiše“ a P. Gazdík 

„nechce řídit stát jako firmu“. Budoucí jednání nového seskupení je potřebné sledovat prismatem 

vnímání skutečného ohrožení udržitelného vývoje a konkrétních kroků politiků. Doposud oba 

hlavní aktéři nevnímali a dokonce odmítali vnímat mnohokrát opakovaná varovná upozornění 

neudržitelného bezzásahového ekologického vývoje, neboť to neodpovídá domácímu mediálnímu 

meinstreamu.  U P. Gazdíka se to dalo předpokládat, u P. Bělobrádka - jmenovaného místopředsedy 

vlády pro vědu a výzkum, však ne, což ale svědčí o jakési nadřazenosti, ale i „povrchnosti“ , 

vzhledem  k jeho  proklamování tradičních hodnot (jsou zde však problémové vlny -  mladické 

úlety a zřejmě i současné „osobní stáže“ v USA a GB).  

Ideologie bezzásahové výroby „virtuální“ divočiny v kulturním kolonizovaném území ČR 

divočiny je v rozporu s celosvětově vědeckým ekosystémovým managementem, neboť 

hazardně chrání přírodní procesy, ke kterým patří povodně, požáry, sucha, epidemie škůdců, 

vichřice, eroze ... a odmítá tradiční běžnou spolupráci s přírodou. Proces „zdivočení“ prosadilo 

dlouhodobě luxusně dotované Hnutí Duha (průměrně 15 mil. Kč / rok) a kariérní ideologická 

skupinka pedagogů Jihočeské univerzity, kdy Šumavu se stala jejich experimentálním územím. 

Naoktrojovanou disturbancí - kůrovcovým uschnutím hřebenových smrčin v délce 40 km dochází   

k rozsáhlé aridizaci - vysušování Šumavy  a  odvozeně i České kotliny a vzniku lesostepních 

formací. Vzniklé zjištěné a vzrůstající stomiliardové zločinné škody má přikrýt navrhovaná 

jednoúčelová novela zák. č. 114/1992 Sb. z dílny Hnutí Duha, potažmo ministra Brabce.    

Snad je vhodné připomenout, že Zuzana Roithová slíbila uvedenou problematiku řešit v evropském 

parlamentu. Vnucená rozsáhlá ekologická destabilizace nesleduje  vzrůstající stresové faktory 

klimatických změn. Starší generace, odkojené přírodou, mají jasno, avšak nové generace, 

vychované sofistikovanou lživou informační propagandou,  se opírají o mantru: příroda si sama 

pomůže (do jisté ano, avšak může skončit tam, kde vznikla -  na bakteriální úrovni, viz Mrtvé 

moře). Mnohé se v současnosti změnilo, zejména člověk se stal negativním globálním činitelem 

(antropocén). Proto politickým vlajkonošům doporučujeme alespoň:

- seznámit se s vývojem Středozemí, ke kterému se klimaticky blížíme, kde po vykácení 
mediteránních stálozelených dubových, borových, vavřínových a cedrových lesů bez pomoci 
člověka nové nevznikly, pouze došlo k vývoji křovinatých macchií

- kriticky analyzovat situaci bezzásahových území (zejména vysychající retenční rašeliniště) a 
následující dopad (zatím se tak záměrně dlouhodobě neděje a území se před návštěvníky uzavírá), 
takže jsme svědky tvrdě a rychle prosazované třetí zločinné ideologie



- se seznámit se zakazovanými rozsáhlými informacemi Hnutí Život vědců a odborníků, ale i           
s ideologickým odstraňováním „jinověrců“ z „citlivých“ postů.

Zajímavé je, že nový právní předpis vychází z manipulativní indoktrinace ideologie bezzásahovosti,

která je katastrofickým hazardem. Prospěšnost bezzásahovosti je pro  naše poměry, s téměř totální 

absencí „přírodní přírody“,  vědecky nepodložená a je pouze ideologickým tvrzením. Navrhovaný 

legislativní předpis je  v přímém rozporu s další sdílenou ochranou území:  CHOPAV,  EVL, 

Biosférická rezervace UNESCO a mnoha legislativními normami a   proto, bude-li takto schválen 

je právně neudržitelný   ! Na uvedené ideologické jádro, popírající tradiční ochranu přírody a 

krajiny se nabalila řada špatných i správných vrstev, podobně jako u sněhové koule.  Pomůže 

politický vedoucí české vědy P. Bělobrádek a nové politické uskupení, po desítkách let neúspěšných 

návrhů ochrany přírody, „odklepnout“ špatný, resp. současný zločinný návrh,  prosazený lživými 

argumenty Hnutí Duha, nebo dokáže zastavit vědecky nezdůvodněný fanatismus ???

Původ novodobé zločinné ideologie (která následuje po fašismu a komunismu) je obtížně 

zjistitelný: 

a) osa Míko - Babiš - Brabec : zájmy „potravního řetězce“,  

b) konkurenční zájmy: dřeva je dost, tak ať u nás hnije, 

c) revanš: vy jste nás vyhnali, tak ať tam máte divočinu a Jagdhof a my k vám budeme vysílat své 

VIP lovce. 

Ke klasickým lživým tvrzením R. Brabce k prosazení novely patří sliby zpřístupňování Šumavy, 

realitou je její uzavírání. Ministem Brabcem bez výběru dezignovaný ředitel NPŠ P. Hubený 

dlouhodobým jednáním potvrzuje fanatika uzavřené divočiny, např. zinscenovaná EIA na turistické 

trasy prohlašuje, že všude je rušen tetřev.  Protestnímu pochodu z.s. Otevřená Šumava skutečných 

milovníků Šumavy po silnici k Modrému sloupu (kde i bavorská strana chce umožnit turistiku), 

udělil pokutu 2 mil. Kč, avšak aktivisté Hnutí Duha mohou volně pobíhat i po ostře sledovaných 

rašeliništích ...

Rozsáhlé podrobnosti nutné globální spolupráce s přírodou, vycházející ze znalosti 

ekologických zákonitostí a cyklů a širších a zpětných vazeb podává: www: hnuti zivot.cz.

Hnutí Život i přes mediální a další diskriminace loni uspořádalo několik konferencí k aktuální 

problematice a její členové nově vydali 10 „osvětových“ publikací.      

                                                                

                                                               Pavel Valtr, předseda Hnutí Život, ekolog, krajinář, urbanista



TOP O9

Strana TOP 09 vznikla v r. 2009, kdy měla 1900 členů. Současný předseda Miroslav Kalousek,

který vystudoval VŠ chemicko-technologickou, je znám jako přeběhlík z Československé 

strany lidové.  V hospodářské sféře působil v dozorčí a správní radě Jihočeských a

 Západočeských pivovarů, v prezidiu Pozemkového fondu (kde se dlouhodobě odehrávaly 

problémové převody půd) a jako náměstek ministra obrany, kde se uskutečnila řada doposud 

neobjasněných problémových kauz. V r. 2005 měl problémy s obhajováním rodinných 

nemovitostí. V letech 2007 - 09 byl ministrem financí a připravil rozpočty na roky 2008 a 2009

s rekordním zadlužením: 107 a 178 mld. Kč. Z funkce ministra hájil zadání státní zakázky na 

odstraňování ekologických zátěží v objemu více než 100 mld Kč jedné firmě, která však tuto 

práci realizovala necelou třetinou. Neřešil trapnou kauzu OKD s byty ani problematiku 

internetového sázení. V letech 2010 - 13 byl však relativně úspěšným ministrem financí.

Po založení TOP 09 byli skloňováni její problémoví sponzoři (Bakala aj.).  V současnosti 

dochází k trvalým střetům Kalouska a Babiše. Kalousek poukazuje na daňové úniky Babiše. 

Babiš prohlašuje, že Kalousek dělá Sobotkovi beranidlo a to s komunisty po boku. Kalousek 

se chce k získání pozic strany spojovat s pravicí, ale neodmítá ani komunisty. Vztah s 

prezidentem Zemanem je „napjatý“.

Konkrétní volební program TOP 09  je poněkud bezpáteřní, spočívající v touze po moci jako 

u Hnutí ANO.  V současné politice TOP 09 došlo, díky schopnému manipulátorovi Bedřichu 

Moldánovi (vlastní chalupu v Boubínském pralese), býv. ministrovi životního prostředí,  

(původně vystudovanému analytickému chemikovi, který přeběhl z ODS k TOP 09),  k 

indoktrinaci ideologie bezzásahového vývoje přírody, resp. k hazardní výrobě falešné 

„divočiny“, s ekologicky neudržitelným vývojem. Experiment Jihočeské univerzity v Č. 

Budějovicích prosadil s jeho pomocí na Šumavě záměrné kůrovcové odumření hřebenových 

smrčin Šumavy, zatím v délce 40 km. Tím dochází k vysušování - aridizaci území, rychlému 

snižování biodiverzity, vodohospodářky neudržitelnému vývoji a nemožnosti bez pomoci 

člověka obnovit ekologicky stabilní lesní plochy. Tato zhoubná ideologie je s jeho pomocí 

vynucována pro všechny naše národní parky,   v rozporu s celosvětově vědeckým 

ekosystémovým asistenčním managementem  Nově navržená aktualizace zák. o ochraně 

přírody a krajiny má sloužit zejména k beztrestnému přikrytí rozsáhlých mnohamiliardových

škod. Proto je nutné sledovat hlasování poslanců aktualizace zák. č. 114/1992 Sb., neboť hlas 

pro poslanecký návrh  (údajně 4.IV.) je hlasem pro ekologický katastrofický vývoj ČR ! 

Pokud poslanci TOP 09 pomohou prosadit neudržitelný vývoj přírody, je nutno neumožnit 

politickému novotvaru jeho další existenci. 



Hnutí ANO

Hnutí ANO, pod vedením podnikatelského oligarchy (majetek A. Babiš 3,4 mld. USD,              

D. Trump 3,5 mld. USD), se politicky profilovalo sloganem „ANO bude líp“, resp. 

populistickou vizí pomůžeme všem. V současnosti politika ANO, při členské základně 3000 

ambiciozních členů, napomáhá rozšiřování byrokratické mašinerie. Konkrétní volební 

program je nejasný, podstatou je vybírání daní, jedním z jeho základních charakteristik        

je však totální opomíjení vzrůstající problematiky životního prostředí a ochrany přírody        

a krajiny. 

V konkrétní politice MŽP došlo, díky schopnému manipulátorovi R. Brabcovi v roli ministra, 

k indoktrinaci ideologie bezzásahového vývoje přírody k hazardní výrobě falešné „divočiny“   

s rozsáhlými škodami a neudržitelným vývojem.  Politický přeběhlík Brabec (ODS, US-DEU) 

pracoval ve vedoucích pozicích  leasingových a komoditních společností, posléze v Unipetrolu, 

Spolaně Neratovice a nakonec jako generální ředitel Babišova podniku Lovochemie Lovosice 

a člen představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. Za skvělou pomoc při prosazení        

A. Babiše a Hnutí Ano do politické scény byl jmenován ministrem životního prostředí. 

Následně začal plnit požadavky luxusně placeného Hnutí Duha.  Naoktrojovaným  a trvale 

prosazovaným kůrovcovým odumřením hřebenových smrčin Šumavy, zatím v délce 40 km, 

dochází k vysušování - aridizaci území, rychlému snižování biodiverzity, vodohospodářky 

neudržitelnému vývoji a nemožnosti bez pomoci člověka obnovit ekologicky stabilní lesní 

plochy. Ideologicky vynucována bezzásahová  „výroba divočiny“ je v rozporu s celosvětově 

vědeckým ekosystémovým managementem. Jím nově navržená aktualizace zák. o ochraně 

přírody a krajiny č, 114/1992 Sb. má sloužit zejména k beztrestnému přikrytí rozsáhlých 

mnohamiliardových škod. Farizejské a lživé jednání R. Brabce, které zde bylo již několikrát 

analyzováno, je pro přírodu skutečným masakrem. Tato skutečnost je pro charakterní občany

naprosto nepřijatelná, avšak R. Brabec patří k nejužšímu vedení ANO (legitimace č. 2). 

Pro veřejnost je problematická  utajovaná zájmová osa L Míko (EU) - A.  Babiš - R. Brabec.

Pedolog L. Míko je členem Strany zelených, v EU je zástupcem ředitele Generálního 

ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, zodpovědným za potravinový řetězec (asi je v 

tom „dohoda o potravinovém řetězci“). L. Míko byl  po M. Bursíkovi krátkodobým ministrem

ž. p., kde držel bezzásahovou koncepci NPŠ, vymezení „diktátu“ EU ploch Natura 2000 a 

koncept evropské divočiny (jako „Poselství z Prahy) a je znám prohlášením, že si máme 

zvykat na svoji identitu s vlky a medvědy.


