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Vážený pane děkane, 

jménem Hnutí Život, z.s., Vás žádáme o pozastavení ideologických aktivit některých pedagogů 
vaší fakulty, kteří jako členové státní vysoké školy se pokusili na Šumavě realizovat virtuální 
divočinu, naoktrojováním epidemického rozšiřování kůrovce prostřednictvím partyzánského 
vymezování I. „bezzásahových“ zón - cituji: „my bychom i bez ohledu na zonaci umožnili 
rozšiřování kůrovce jako architekta Šumavy“. Zatím je veřejně nejmenujeme, v současnosti hrají 
„vabang“ snahou prosadit legislativní bezzásahovost alespoň na 50 % území chráněné Šumavy, 
příp. i ve všech NP ČR, aby zakryli jimi způsobené rozsáhlé škody, přesahující 100 mld. Kč a 
postihující udržitelný vývoj ČR a  dále odumření hřebenových smrčin na 20 tis. ha, čímž došlo    
m.j. k vysušování nejcennějšího potenciálu Šumavy  - rašelinišť, umožňujících funkci CHOPAV 
Šumava, ale i narušení plnění základní funkce Biosférické rezervace UNESCO a také tzv. Evropsky
významné lokality. Připomínáme, že někteří z nich přešli pod nově zřízený nejmenovaný vědecký 
ústav i jinam. Pro ilustraci uvádíme vyjádření vyškoleného produktu JČU,  absolventky 
přírodovědecké fakulty, žádající zaměstnání, která na otázku co se Šumavou sdělila: „je třeba aby 
celá uschla - aby vznikl přírodní les - ale bude to těžké“. Tato zločinná ideologie zatím převládá     
na katedře biologie, katedře experimentální biologie a dalších, se záměrem vytvořit na Šumavě 
nepřístupné, exteriérové experimentální území (ministr Brabec za pomoci Bláhy mlží, že NPŠ 
zpřístupní, avšak I.zóny díky ponechání souší jsou stejně nepřístupné, přičemž chce ale vymezit 
nová nepřístupná klidová území). Pracovníci, nesouhlasící  s bezzásahovou ideologií, podobně jako 
na současné Správě NPŠ (pod vedením „trvale pověřeného“ fanatika divočiny P. Hubeného), jsou 
„odejíti“.  Budete-li mít zájem sledovat současnou realitu, můžeme nabídnout množství informací    
a „tvrdých“ dat, např.:
- www.hnutizivot.cz   (web)
- Šumava a její perspektivy I, II (publikace)
- Květena světových regionů v souvislostech I-VIII (web),
příp. ústní informace - dosud současný ministr ŽP a media umožňují jen fabulace Hnutí Duha, 
avšak skutečná realita je pro ně nepřijatelná !
Okrajově připomene celosvětově vzrůstající stresové faktory neumožňující bezzásahový návrat 
ekostabilních přírodních společenstev na několika příkladech:
- bezzásahové rychlé rozšiřování pouštních území, 
- bezzásahová ekologicky kritická situace blízkého Středozemí
- vzrůstající množství bezzásahových ekologicky krizových světových území.  
Je možno připomenout katastrofické epidemické rozšiřování invazních, expanzivních a 
patogenních taxonů, např. 
- kůrovce ve Skalistých horách (USA a Kanada), 
- rozšiřování kloubnatky v Krušnohoří, 
- nuceně bezzásahové rozšíření chrousta pod Pálavou ...
Pokud zločinnou ideologickou činnost výroby ekologicky labilních „přírodních“ území ideologové 
neskončí, připravujeme informaci do světových prestižních vědeckých časopisů (Nature, Science), 
příp. využijeme další možnosti k zastavení zločinné naoktrojované bezzásahovosti. 
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