Vážené kolegyně a vážení kolegové myslivci!
Vzhledem ke stavu myslivosti v ČR a nutnosti řešit aktivně stěžejní problémy
v naší myslivosti svoláváme

SHROMÁŽDĚNÍ MYSLIVCŮ II.
kde bude projednán a zahájen proces tvorby

„KONCEPCE DLOUHODOBÉHO
ROZVOJE MYSLIVOSTI V ČR“
Shromáždění se uskuteční v sobotu 26. září 2009 v 10.00 hodin
v sále JUPITER CLUBU, s.r.o. ve Velkém Meziříčí
Vyzýváme k účasti na „Shromáždění“ všechny myslivce, kteří:
∗ jsou si vědomi neuspokojivé situace v myslivosti a chtějí prosadit modernizaci celého
odvětví myslivosti s cílem posílit jeho kvalitu i jeho postavení;
∗ nechtějí dále pasivně čekat na to, co vymyslí či nevymyslí MZe a další vedoucí myslivečtí
představitelé (od roku 1989 ve věci koncepce jsou bez jakékoliv aktivity);
∗ chtějí diskutovat o změnách a prosadit je formou reformy myslivosti;
∗ chápou, že reforma může být zrealizována pouze na základě propracované „KONCEPCE
DLOUHODOBÉHO ROZVOJE ODVĚTVÍ MYSLIVOSTI“, kdy bude tento strategický
materiál (který má zásadní význam pro celou budoucnost myslivosti a všech myslivců)
tvořen zespodu, tzn., především s lidmi z praxe, kteří mají znalosti celé problematiky;
∗ odmítají opakování situace z roku 2000, kdy byl v jedné z organizací připraven návrh
nového zákona o myslivosti, který byl iniciativní skupinou poslanců předložen do PSP ČR
bez toho, že by k němu proběhla jakákoliv celomyslivecká diskuse (v níž by se někdo
zeptal na názory a stanoviska mysliveckých odborníků z okresů a honiteb);
∗ se chtějí sami za sebe, či svou mysliveckou organizaci aktivně podílet na tvorbě kvalitní
„KONCEPCE DLOUHODOBÉHO ROZVOJE ODVĚTVÍ MYSLIVOSTI“ - pevného pilíře
rozvoje naší myslivosti i případné tvorby nové myslivecké legislativy.
Organizátoři „Shromáždění myslivců II.“ navazují na závěry předchozího Shromáždění
konaného 14.3.2009 ve Velkém Meziříčí, které vzbudily mimořádnou pozornost mezi
mysliveckou veřejností. Ukázalo se, že myslivci mají zájem podílet se na řešení problémů
v myslivosti, a když je třeba, tak i o víkendu přijedou přes celou republiku hájit nezadatelná
práva a zájmy myslivosti a myslivců. I výsledky tohoto Shromáždění byly mimořádné. Byla
přijata „Deklarace o myslivosti“, která prezentuje oprávněné požadavky myslivosti i
myslivců. Byla zahájena „Myslivecká petiční akce“, kdy k dnešnímu dni již tisíce myslivců a
přátel myslivosti z celé ČR svými podpisy podpořilo požadavky uvedené v „Deklaraci
myslivosti“. Po březnovém Shromáždění jmenoval ministr Gandalovič (i přes velký odpor
předsedy ČMMJ ing. Palase) ředitelem odboru myslivosti na MZe ing. L. Řeháka (který řídil
jednání našeho březnového Shromáždění); to byla pro „reformní myslivce“ výborná zpráva, že
se po letech pasivity bude na MZe něco modernizovat a pozitivně měnit. Na jednání
březnového Shromáždění došlo i ke konsensu mezi myslivci (UMO ČR) a zemědělskými a
vlastnickými subjekty o tom, že by se neměla otevírat myslivecká legislativa dokud nebude
hotová koncepce myslivosti, na jejíž tvorbě se musí podílet všechny zainteresované subjekty.
Ředitel Řehák připravil návrh na tvorbu „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví
myslivosti“ a začal připravovat pracovní skupinu, která by na ní pracovala. Bohužel došlo
k demisi vlády a nový ministr Šebesta odvolal ihned ing. Řeháka z funkce. Navíc vrchní
ředitel ing. Žižka okamžitě vrátil do funkcí bývalé (a odvolané) vedení odboru i oddělení

myslivosti. Takže už po dvou měsících se vše na Mze vrátilo zpět do starých kolejí. Tak ve
věci tvorby „Koncepce“ nelze ani při nejlepší vůli spoléhat na aktivity MZe a jeho vedoucích
úředníků, pod jejichž vedením se od roku 1989 v myslivosti nic koncepčního nevytvořilo.
Toto dění na MZe nemůže mít žádný vliv na aktivity Unie, ani na její plánované akce.
Organizátoři „Shromáždění myslivců ČR II.“ chtějí na jednání 26.9.2009 pokračovat
v systematické práci na prosazení pozitivních změn v myslivosti. Největší problém
současné myslivosti vidí členové Unie v tom, že od roku 1989 neexistuje v ČR odborná,
systematicky propracovaná a komplexně pojatá „Koncepce dlouhodobého rozvoje
odvětví myslivosti“, která by tvořila moderní základ pro rozvoj myslivosti i pro přípravu
kvalitní myslivecké legislativy. Proto také UMO ČR zařadila již v roce 2008 tvorbu
„Koncepce“ do svého plánu činnosti a systematicky pracuje na její realizaci.
Práce na této „Koncepci“ není v podání Unie nějakou náhodnou kampaní, ale promyšlenou
dlouhodobou aktivitou. Na březnovém Shromáždění jsme se dohodli na společné práci na
tvorbě „Koncepce“; na Shromáždění v září zahájíme její systematickou realizaci.
Myslivecké organizace sdružené v UMO ČR se chtějí aktivně podílet na každé akci, kterou
bude MZe organizovat, ale nehodlají jen čekat na to, zda se na Mze bude či nebude něco
konat. Členové UMO ČR jsou přesvědčeni, že i sami myslivci a menší myslivecké organizace
(v úzké součinnosti s vlastnickými, zemědělskými či lesnickými subjekty) jsou schopni
kvalitní návrh „Koncepce dlouhodobého rozvoje myslivosti“ připravit a MZe předložit.
Jednání „Shromáždění myslivců II.“ svolávané na 26. 9. 2009 bude věnováno pokračování
společné práce na tvorbě „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti“. Na toto
jednání jsou zváni všichni myslivci, zemědělci, vlastníci polí i lesů a přátelé myslivosti,
kterým leží na srdci blaho naší myslivosti a kteří chtějí realizovat kvalitativní změny.
Zde je na místě připomenout, že členové Unie mysliveckých organizací ČR, jako
organizátoři „Shromáždění myslivců,“ budou i dále při svých jednáních prosazovat a rozvíjet
princip jednání a rozhodování na co nejnižší úrovni tak, aby byla všechna řešení přijímána co
nejblíže občanům-myslivcům (což se dnes i v myslivosti plně osvědčuje).
Návrh programu jednání „Shromáždění myslivců ČR II.“ konaného dne 26. 9. 2009:
Uvítání účastníků; uvedení obsahu jednání, specifikace důvodů svolání.
Specifikace zahájení procesu analýzy aktuální situace v odvětví myslivosti.
Rozbor hlavních důvodů pro zahájení tvorby „Koncepce rozvoje odvětví myslivosti“.
Specifikace jednotlivých oblastí odvětví myslivosti; rámcová specifikace podoblastí.
Návrh harmonogramu prací na projektu tvorby „Koncepce“.
Specifikace pracovních skupin dle jednotlivých oblastí odvětví myslivosti.
Specifikace základních úkolů I. etapy tvorby „Koncepce“.
Plán činnosti v projektu tvorby „Koncepce“ do konce I. pol. roku 2010.
Shrnutí závěrů jednání, specifikace úkolů, závěr.
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S kolegiálním pozdravem „Myslivosti zdar!“ se těšíme na naše další společné setkání při
„Shromáždění myslivců ČR II.“ 26.9.2009 ve Velkém Meziříčí.
Za Organizační výbor „Shromáždění myslivců ČR II.“:
řádní členové - UNIE MYSLIVECKÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY
www.umocr.eu
Řád sv. Huberta - Jan František VOTAVA – velmistr ŘsvH a prezident Unie mysliveckých organizací ČR
Asociace profesionálních myslivců ČR - Pavel KŘÍŽ – pověřený prezident APM ČR
Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí - Ing. Kamil RIND – předseda MSMP
Safari club international-Bohemia - Doc. ing. Miloslav VACH, CSc. - prezident SCI - B

Prosíme Vás - rozesílejte tuto pozvánku všem kolegům myslivcům. Pokud máte zájem o zasílání informací
týkajících se „Shromáždění myslivců II.“ či o informace o dění v myslivosti, zašlete e-mailový kontakt na adresu
profimysl@profimysl.cz /vytváříme MIS /Myslivecký Informační Systém/ a všem zájemcům budeme zasílat
veškeré materiály i informace).
Pokud chcete mít zajištěna místa v jednacím sále, kontaktujte nás prosím na e-mailu umocr@umocr.eu stačí sdělit jméno a
počet účastníků a my Vám vše zajistíme stejně spolehlivě, jako na Shromáždění v březnu 2009.

Dne 30. 6. 2009

