
Tisková zpráva z akce „Dejte slovo i těm, kteří tu žijí“. 

 

Modrava 29.7.2011 

Dnešní Modrava se probudila do zvláštního rána. Spontánně vymyšlený, narychlo oznámený a nikým 

neorganizovaný protest šumavských obyvatel učinil Modravu přelidněnou. Více jak 350 obyvatel 

Šumavy přišlo vyjádřit svůj postoj ke stávající situaci v lesích Národního parku Šumava. Dostavili se, 

aby vyjádřili svoji podporu stávajícímu vedení Správy Národního parku Šumava, jehož cílem 

je zachovat šumavský les pro všechny formy života a zastavit kůrovcovou kalamitu. Přišli, aby 

byl viděn a respektován i hlas šumavských obyvatel. Po uvítacím proslovu Antonína 

Schuberta promluvil k účastníkům setkání za mohutného potlesku i stávající ředitel Správy 

Národního parku Šumava Jan Stráský. Poté se účastníci přemístili na centrální parkoviště na 

Modravě, kde se konal přímý přenos do zpravodajské televize ČT24, ve kterém vystoupili šéf 

aktivistů Mojmír Vlašín a starosta Modravy Antonín Schubert.   

Tím byla oficiální část akce ukončena a Antonín Schubert se vydal pěšky do lokality Na 

Ztraceném poděkovat pracovníkům, kteří zde pracují na asanačních zásazích proti kůrovcům 

a příslušníkům Policie České republiky, kteří zde provádějí vynucenou asistenci. Poděkovat se 

s ním vydalo 252 šumavských občanů. Symbolem Schubertova díku se stal borůvkový koláč. 

„Borůvka, plodina zdravého lesa, byla v minulosti běžnou potravou šumavského lidu je 

v současnosti místním obyvatelům vlivem zónace upírána. Pokud bude kůrovcová devastace 

šumavského lesa pokračovat, tak chuť šumavské borůvky brzy nepoznají ani děti dnešní 

Šumavy“ řekl Schubert. Účastníci děkovného borůvkového 12 km dlouhého pochodu vyjádřili 

dík dřevorubcům a Policii České republiky, které poděkování zaskočilo, protože v posledních 

dnech byli zvyklí spíše na nadávky. Při pochodu nedošlo k setkání s ekologickými aktivisty, 

jelikož tito se Ze Ztraceného ztratili.  

Akci podpořili svou účastí i starostové okolních obcí - Iva Pěčová ze Srní, Jana Hrazánková 

z Borových Lad, Alena Balounová z Kašperských Hor, Simona Hnátková z Horské Kvildy, 

Václav Vostradovský z Kvildy, Mojmír Kabát z Prášil, Jiří Fastner z Horní Vltavice a také Jiřina 

Rippelová, senátorka. „Děkuji všem, kteří se dnešního pochodu zúčastnili. Děkuji i těm, kteří 

tuto akci podpořili sms zprávou, telefonem nebo e-mailem, jelikož se nemohli osobně 

dostavit. Děkuji šumavským hospodyňkám, které se postaraly o nasbírání borůvek a upečení 

borůvkových koláčů“, říká Antonín Schubert.  
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