
 

 

Jihočeský kraj 

Mgr. Ivana Stráska 

Hejtmanka 

U Zimního stadionu 1952/2,  

České Budějovice PSČ: 370 76 

 

V Liptovskom Mikuláši 29.jún 2020 

Vec: Petícia MOR HO! 

Vážená pani hejtmanka, 

v máji 2019 na seminári k vode a lesu organizovaný Michalom Kravčíkom, som sa zoznámil vo 

Vysokých Tatrách s pánom Mgr.Novákom a docentom Pokorným. Zaujala ich moja rozpracovaná 

štúdia lesa. Vzhľadom na požiadavku pána Nováka, prerušil som pobyt na seminári a v priebehu 

štyroch dní sme spolu s Milanom Koreňom dopracovali materiál, ktorý sme vydali pod názvom Les 

ako odraz morálky spoločnosti. Následne som ho postúpil pre Vaše potreby pánu docentovi 

Pokornému. Odvtedy vzniklo celý rad materiálov, kde sme dali do súvisu procesy prírody a procesy 

vyjadrené v legislatíve. Kompletné materiály nájdete na stránkach www.honors.sk pod Etika a na 

stránke www.zivyles.sk. Na základe rozborov som následne informoval vládu SR a podal podnet na 

Generálnu prokuratúru dňa 5. Decembra 2019.  Komunikácia s okresnou prokuratúrou v Poprade 

speje k zdarnému vyriešeniu a preukázaniu trestného činu. K podpore vyšetreniu kauzy sme 

zorganizovali petíciu pod názvom  

                                                                           Mor ho! 

za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka           

                                                                          v prírode  

 

Už vlani vo Vysokých Tatrách sme konštatovali, že čelíme spoločným problémom. Bližší rozbor ukázal, 

že je to problém, ktorý moderná politológia definuje ako problém spojený s liberálnym fašizmom.  

V podstate ide o znehodnotenie lesných pozemkov a ich manipuláciou cez ekologické systémy 

s dlhodobým cieľom – kúpiť ich lacno.  

Prejav prezidenta Miloša Zemana z roku 2017 je prejavom štátnika, ktorý sa zastal nielen Šumavy 

a Juhočeského kraja ale aj Vysokých Tatier a Slovenska. Obrazne povedané je naším hovorcom. 

V prílohe Vám posielam materiály a dovoľujem si Vás informovať, že na území Jihočeského kraja 

a zvlášť Šumavy by sme radi zahájili podpornú petíciu MOR HO! tak, aby naše dohody s pánom 

http://www.honors.sk/
http://www.zivyles.sk/


Novákom a Pokorným o medzinárodnej spolupráci za záchranu lesov Šumavy a Vysokých Tatier sa 

naplnili . Je to úcta k práci našich predkov, ktorá nás motivuje k tejto práci a k odkazu, kedy sa 

partizáni  na Slovensku v marci 1945  pripojili k Svobodovej armáde a zúčastnili sa aj na 

oslobodzovaní nielen Slovenska ale aj Čiech. Aj preto sme zvolili názov petície MOR HO! ako jeden 

z ústredných symbolov boja proti fašizmu. Dnes liberálneho. 

V dňoch 29. Júna večer a nasledujúce dva dni budem na území Juhočeského kraja a Šumavy. Pokiaľ by 

bolo možné sa stretnúť, či už s Vami osobne alebo Vami poverenými pracovníkmi, rád by som Vás 

zoznámil s našimi aktivitami a v prípade záujmu vieme obratom poskytnúť všetky potrebné nástroje 

na spustenie takejto petície pre Váš kraj a samozrejme by sme spustili podpornú petíciu pre lesy 

Šumavy aj v SR. 

Počas tohto týždňa budem dostupný výlučne na mobilnom telefóne 00421910237237. 

 

Z úcty k našim predkom sme zmenili pozdrav na MOR HO! 

 

                                                                                                     

                                                                                                Ing.Dušan Lukášik,CSc 

                                                                                   Predseda petičného výboru MOR HO! 
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