
Tisková zpráva  

1.celošumavský happening Hájové zelení, tak už jste sežraní,  

aneb Šumavu si sežrat nedáme 

V neděli 21. srpna se na centrálním parkovišti na Modravě sešlo více jak 400 účastníků  
1.  celošumavského happeningu s názvem Hájové zelení tak už jste sežraní, aneb 
Šumavu si sežrat nedáme. 

V úvodním projevu starosta Modravy Schubert připodobnil blokádu ekologických 
aktivistů Na Ztraceném k událostem roku 1968. Tehdy zastánci té své jediné pravdy za 
pomoci spřátelených armád použili všech prostředků k potlačení jakéhokoliv jiného 
názoru. V letošním roce vtrhli aktivisté Na Ztracený, aby za pomoci spřátelených 
přírodovědců, politiků a některých médií potlačili bez diskuse jiný přístup k ochraně 
lesa. V zájmu té své jediné pravdy neváhali také použít všech možných prostředků. Poté 
přečetl pan Janoušek zdravici tajemníka prezidenta republiky Jakla. Následoval projev 
ředitele šumavského parku Stráského, kdy byla vyhodnocena složitost řešení 
kůrovcového problému v lesích Národního parku Šumava. 

 Po úvodních projevech následovala scénka obyvatel Modravy, ve které parodovali 
bezohlednost ekologických aktivistů a neobjektivní přístup některých médií k blokádě 
ekologických aktivistů Na Ztraceném. 

 Po programu na centrálním parkovišti se vydala zhruba polovina účastníků 
happeningu na odbornou exkurzi na Modravskou horu (1157 m.n.m) vedenou 
náměstkem ředitele parku pro vědu a výzkum Mánkem. Exkurze byla ukončena u 
Brány do divočiny, která otevírala vstup do rozsáhlých kůrovcových pasek a byla 
vytvořena z obřího harvestoru a pásové vyvážecí soupravy.  Symbolizovala tak dopady 
přírodovědně-ochranářského přístupu k lesům v Národním parku Šumava, kdy díky 
ochraně kůrovce v bezzásahových II. zónách, musí mnohatunové obří harvestory 
zpracovávat kůrovcovou kalamitu v navazujících, mnohdy přírodně cennějších 
porostech. Účastníci happeningu tak přišli vyjádřit podporu té filozofii, která ochrání 
historickou podobu šumavské krajiny, zelenou střechu Evropy a Šumavu také jako 
místo pro život. Ta je prezentována stávajícím vedením Správy Národního parku 
Šumava a je mediálně přirovnávaná ke kácení. Na této straně stojí dřevorubec 
s motorovou pilou. Odmítli tu filozofii, kterou hlásají ekologičtí aktivisté a jim spřátelení 
přírodovědci a politici.  Ta sice navenek hlásá ochranu přírody a je mediálně 
přirovnávaná k nekácení. Na této straně však stojí obří harvestory, které likvidují 
zbytečnou smrt desetitisíců šumavských stromů. 

Srpnová neděle byla co do počasí nádherným slunečným dnem. Účastníci happeningu  
hledali na Modravské hoře stín lesa. Hledali marně. A další generace budou stín lesa 
také hledat marně. Uvidí pouze moře pařezů. Příliš velkou daň za unáhlenou 
bezzásahovost.  

Ing. Antonín Schubert, starosta Modravy 


