VELKÝ ŠUMAVSKÝ BYZNYS
Lidé odmítají Brabcův návrh zákona o ochraně přírody vypracovaný nevládními
organizacemi („NGO“), zejména však Hnutím DUHA.
Brabcův zákon popírá základní lidská práva:
- právo na plnohodnotný život člověka ve střední Evropě,
- právo život člověka v souladu s přírodou,
- právo poznávat přírodu národního parku,
- právo na samosprávu a udržitelný rozvoj,
Brabcův zákon:
- pošlapává hlavní zásadu národních parků „POZNEJ A CHRAŇ“,
- pošlapává historické odkazy předků,
- pošlapává smysl života lidí na venkově,
- zastírá historii a devastuje kulturní dědictví,
- vytváří prostor pro velkoplošný rozpad lesa,
- vytváří prostor pro likvidaci bezlesé kulturní krajiny,
- legalizuje vysoušení přírody a krajiny,
- legalizuje vymizení mnoha druhů rostlin i živočichů vázaných na živý les.
Hnutí Duha a další aktivisté, vedou ve jménu rozšiřování divočiny, za pomoci
mnohamilionových evropských dotací, zejména pak tzv. Norských fondů (zde),
financovaných z kapitálových přebytků z těžby ropy a rozdělovaných z grantů
Babišova ministerstva financí (zde) lživou a demagogickou kampaň (zde), ukrytou za
posilování demokracie (zde). V této kampani za vydatné mediální podpory ministra
Brabce (zde) pokračují (zde).
Část veřejnosti a někteří čeští politici, podlehli lživým argumentům o likvidaci
šumavské přírody sjezdovkami, developerech, těžařích a kšeftařích s pozemky (zde)
(zde) a podepisují petice (zde), které ve skutečnosti ochraňují pouze zájmy NGO.
Ministr Brabec se rozhodl, pod vlivem demagogického nátlaku NGO (zde) ignorovat
vůli dotčených občanů, obcí, měst a krajů a zákon prosadil formou diktátu. Nedbal
přitom na připomínky odborníků - ekologů, přírodovědců, hydrologů, lesníků,
občanských iniciativ (zde). Brabcův zákon, podpořený zmanipulovanými členy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (zde) má ale své zákulisní důvody.
Za novelou zákona o ochraně přírody stojí spojenectví Andreje Babiše a bruselského
úředníka Ladislava Mika, generálního ředitele DG SANTE, dříve DG SANCO (zde),
který prokazatelně straní zelené ideologii (zde). Miko, jako ředitel DG SANTE, řídí
pravidla pro zdraví a bezpečnost potravin, kontroluje a stanovuje pravidla pro
potravinové řetězce, veterinární záležitosti, zasahuje do zemědělství i zdravotnictví
(zde) a může určovat, kam v tomto odvětví půjdou dotace. Babiš podniká v odvětví,
které v Bruselu řídí Miko a Miko je známý svým vstřícným vztahem k NGO a
k bezbřehému rozšiřování divočiny uprostřed osídlené Evropy (zde), (zde) a (zde).
Proto je spojenectví Babiše a Mika z pozice jejich moci a zájmů vzájemně výhodné.
Babiš při sestavování současné koaliční vlády nabídl pozici ministra životního prostředí
nejdříve Mikovi (zde), který však odmítl a tak Babiš nabídl tuto funkci bývalému šéfovi
Babišovo chemiček Lovochemie a Spolany, Richardu Brabcovi. NGO jmenování
Brabce nejdříve kritizovaly, (zde), ale po neveřejné schůzce aktivistů v sídle Babišova

Agrofertu za účasti Babiše a Brabce a moderované Mikem, ve své kritice zázračně
otočily (zde).
Brabec následně daroval z pozice ministra NGO přímý vliv nad ochranou přírody a tím
vykoupil klid pro Babišovy chemičky, které škodí životnímu prostředí ze všeho nejvíce
(zde) (zde) přičemž Babišova Spolana žebříček dokonce (zde). Majitel Agrofertu tak
získal klid pro intenzivní krajinu devastující zemědělskou a potravinářskou
velkovýrobu.
Od té doby, jako mávnutím kouzelného proutku, neřeknou aktivisté proti obřím a
škodlivým chemičkám Andreje Babiše ani slovo. Linie Miko - Babiš - Brabec, je
základní linie, která má s pomocí NGO dobít Šumavu a vyhostit z ní lidi. Ekologické
organizace a někteří vědci, budou pak za čerpání dalších tučných dotací a grantů mít
výlučné právo realizovat své experimenty (zde) a (zde).

