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V xxx, dne 12.března 2017
„Stromy mají co vyprávět“
Vážený pane šéfredaktore,
K vašemu časopisu mám velmi osobní vztah. Kdysi mému otci daroval jeho bývalý
spolužák – emigrant – několik ročníků americké edice a já díky nim získal přístup do
světa, který byl tehdy nedostupný: do všech kontinentů a zemí, ale zejména se díky nim
rozšířil můj vjem, jak krásná je naše planeta. Z fotografií a textů jsem se dozvěděl
mnoho. Mimojiné i pravdu o tom, co se stalo v Černobylu, kterou v naší zemi tehdy
nikdo veřejně neříkal.
To mě přivádí k poslednímu číslu NG a Vašemu úvodníku, který mě nadmíru zaujal,
proto jsem si z něj dovolil citovat v úvodu tohoto dopisu. Pro krásu a cennost stromů,
jejich roli v našich životech, v krajinotvorbě a v udržování klimatu stěží hledám slova.
V posledních 15 měsících, čase projednávání zákona o přírodě v Parlamentu ČR,
zaznělo v českých médiích mnoho názorů a komentářů na péči o stromy a krajinu
vůbec, zejména na Šumavě. Co ale veřejnosti zatím nikdo nesdělil, je pravda. Úplný
obraz. Bylo slyšet názory poslanců, aktivistů, lidí, kteří na Šumavě většinou nebydlí.
Pramálo bylo sděleno a ukázáno, jak na Šumavě místní lidi žijí, zemědělci hospodaří,
jak se vyvíjí Národní park, nejen v místech, kam je vidět z obce, v místech, kam lze
dojet autem, ale i nahoře, ve vrcholových partiích, v pohraničním pásmu, kam
málokdo dojde. Kde za poslední léta zemřely a nadále umírají tisíce stromů a
s nebývalým dosahem na desítky let dopředu ovlivňují, jak bude život na Šumavě
vypadat, s dopadem na nás všechny.
Napište pravdu o Šumavě. Navštivte nejen obce a obyvatele, ale podívejte se i nahoru,
na Polom, jezero Laka, Zlatý stoleček, Předěl, prameny Vltavy, okolí Třístoličníku,
Plechý.
Napište pravdu a udržte laťku poslání vašeho časopisu vysoko.
S úctou,
Podpis
Ekonom
Příloha: Soukromé fotografie z vrcholových partií Šumavy
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Cesta z Předělu, leden 2016

Poledník, leden 2016
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Vaňkova cesta, listopad 2016

Hranice ČR a Německa z hory Luzný, srpen 2016
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Cesta z Modravy na Březník, srpen 2016

Jezero Laka, leden 2017
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Debrník/Plesná leden 2017

Pohled ze Zlatého stolečku na východ, leden 2017
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