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Navrhujem odchytiť a presídliť min. 50-70 % slovenských 
medveďov do Álp 
 
V dedine na Kysuciach, z ktorej pochádzam, už tiež videli v lese za obcou  medveďa .... Medvede aj 
diviaky sú jasne na Slovensku premnožené. Matka mi hovorila, že skoro ráno videli ako cez dedinu 
bežala diviačica aj s asi 10 mláďatami.....  
Píšem tento článok, pretože výrok slovenského Ministra životného prostredia Budaja, že medveď je 
vegetarián??...... to už je na psychiatriu! Tak neviem, či ten „kotolník“ zo socializmu je skutočne taký 
hlúpy?, alebo je to len totálna sviňa EU-hujerská!? 
 
Vraj Slovensko je súdené preto, že nechránilo hlucháňa a ich životopy... A stavy hlucháňov sa výrazne 
znížili a hlucháň je na Slovensku už kriticky ohrozený druh! Ale však najväčší ničiteľ hlucháňa sú práve 
diviaky!! Neviete? Diviak zničí a zabije všetko, čo nájde na zemi. Diviak je všežravec, ako aj medveď. 
V slovenských lesoch premnožená diviačia populácia zabije na zemi všetko, čo tam je... Všimnite si, že 
v minulosti boli kŕdle jarabíc a prepelíc...... Ale tieto vtáky majú smolu, pretože hniezdia na zemi... 
A tak ich diviaky všetky zničili a zožrali... Na Slovensku už nie sú žiadne jarabica ani prepelice... 
Hlucháne mali dočasnú výhodu, že hniezdia vo vyšších nadmorských výšok, kde sa diviaky dostali kvôli 
totálnemu premnoženiu až pred asi 5 rokmi! A tak diviaky vyničili aj hlucháne.... zákonom chránené!! 
Zopakujme si to – hlucháne sú zákonom chránené – ale chránené diviaky ich zničili!! Ha, ha... Sú ale tí 
demokrati jebnutí! Teda je celý ten Západný demokratický systém duševne chorý... Nie? Dokazujem vo 
všetkých mojich knihách, že demokracia je totálna tuposť... Chovanie sa „demokracie“ vidíte všetci aj 
na riešení problém „medvede, diviaky a hlucháne“ na Slovensku. 
 
Demokrati sú duševne chorí blázni!!!! 
 
Ale vrátim sa k medveďom. Ak EU tak „zúfalo“ ochraňuje medveďom?, tak nech si ich zoberú k sebe!!! 
Tie svine Západné EU. Navrhujem odchytať 50-70 % medveďov do 1 roka a presídliť ich do Álp. Ak sa 
odhaduje počet medveďov na Slovensku v r. 2022 na 3000 ks, tak navrhujem im do Álp dodať min. 
2000 ks!! .... Ha, ha...  Alpy sú väčšie horstvo ako Karpaty a v Alpách sa medveďom bude dariť 
minimálne tak, ako na Slovensku... A potom o rok ďalších 20 % medveďov navrhujem presídliť do 
španielsko-francúzskych Pyrenej ... Tam potrebujú tiež medveďov, aby si ich užili!!! A chránili........ ha, 
ha. 
Teda už dopredu sa smejem ako blázon, ako turistické alpské centrá v Rakúsku, Švajčiarsku, 
Francúzsku, Taliansku, Nemecku budú vychádzať v ústrety medveďom... 
 
A samozrejme, že táto ekologická aktivita na záchranu medveďa pre Alpy a Pyreneje sa  musí zaplatiť z 
financií EU!! Ak nebudú stačiť slovenské kapacity na odchytávanie medveďov na Slovensku, nech sa 
zapoja aj „ekologické“ kapacity týchto štátov, kde sa budú presídľovať slovenské medvede!! 
Myslím si, že na Slovensku sa za štedré EU dotácie na chytanie medveďov zapoja všetky dediny, ktoré 
sú ohrozené medveďmi a teda nebudeme potrebovať Západnú pomoc, len ich peniaze... Však nakoniec 
slovenský „odchytávať medveďov“ bude aj tak určite lacnejší, než nejaký francúzsky, alebo švajčiarsky 
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„odchytávač“.... , ktorí nakoniec o medveďoch nič nevedia, pretože tam už asi 500 rokov medveďov 
nemajú! 
 
Verím tomu, že ak nám prídu „EU fondy na medvede“, tak to roka odchytíme bez problémov na 
začiatok pre Západ tých 2000 ks. A ďalší rok aj „exkluzívne“ ďalších 500 ks na „vývoz“ do EU...  
 
A teda ... aká bude cena za 1 medveďa dodaného zo Slovenska do EU? Alebo to chcú zadarmo? 
 
 
Pavol Peter Kysucký 
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