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V Horní Krupé 8. září 2009
Vážení přátelé,
Unie mysliveckých organizací ČR (Asociace profesionálních myslivců ČR; Mezinárodní sdružení
myslivců příhraničí; Řád svatého Huberta; Safari club international-Bohemia) systematicky pracuje na
tvorbě nové a moderně koncipované „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“, která
by se mohla stát ideovým i odborným základem nezbytné reformy myslivosti a výchozím materiálem pro
tvorbu nové myslivecké legislativy.
Je nám jasné, že ne každý (v myslivosti) zainteresovaný subjekt se ztotožňuje s našimi názory na
současný stav odvětví myslivosti a představami o řešení stávajících vážných problémů. Víme, že na cestě
za lepší a kvalitnější myslivostí musíme diskutovat se všemi (na myslivosti) zainteresovanými subjekty a
naslouchat jejich odborným názorům. I přes různá verbální či tisková prohlášení některých mysliveckých
kolegů či organizací jsme přesvědčeni, že dnes nemůže existovat myslivec či myslivecký subjekt, který
by byl vnitřně úplně spokojen se současnou situací v odvětví myslivosti a s aktuálním postavením
myslivců v ČR. Svědčí o tom také ohlasy a masivní podpora petiční akce na podporu “Deklarace o
myslivosti“.
Na přípravě základních materiálů pro reformu myslivosti (z nichž hlavním je uvedená „Koncepce“)
pracujeme v rámci veřejně přístupných „Shromáždění myslivců ČR“, kde chceme dát každému myslivci
(ale i zemědělci, členu HS, vlastníku půdy aj.) nebo jejich organizacím možnost osobně se zapojit do
celého procesu a stát se aktivním spoluúčastníkem na procesu tvorby reformy myslivosti.
V rámci připraveného plánu, je základním výchozím prvkem procesu tvorby „Koncepce dlouhodobého
rozvoje odvětví myslivosti v ČR“ skutečně odborná analýza současného stavu celého odvětví myslivosti;
pochopitelně v členění dle jednotlivých oborů myslivosti. Proces veřejné analýzy skutečného stavu
odvětví myslivosti chceme zahájit na „Shromáždění myslivců ČR II.“ ve Velkém Meziříčí konaném dne
26.9.2009.
Proto bude základem úvodní částí jednání veřejné vystoupení zástupců všech hlavních subjektů
zainteresovaných na odvětví myslivosti, v nichž by měli jasně deklarovat oficiální stanoviska na:
- stávající stav odvětví myslivosti a situaci v myslivosti (klady a zápory),

- jejich názor na tvorbu nové moderní koncepce (tzn., je či není moderní koncepce nutná),
- a jejich představu na budoucí vývoj odvětví myslivosti (do roku 2020).
Tato témata (na něž by byla zaměřena pozornost všech stanovisek pozvaných subjektů) jsme zařadili
proto, aby se diskuse a stanoviska odvíjely v daném rámci a přítomní účastníci tak mohli provést
srovnávací hodnocení prezentovaných názorů.
Vážení přátelé, tímto si dovolujeme oficiálně pozvat i Vašeho zmocněného zástupce, který by na tomto
jednání přednesl Vaše stanoviska k dané problematice. Věřím, že účast Vašeho zástupce přispěje k
dosažení vysoké odborné úrovně „Shromáždění“ i k dalšímu posunu v řešení problémů v odvětví
myslivosti. V příloze Vám zasíláme pozvánku se všemi nezbytnými informacemi a kontakty.
S kolegiálním pozdravem
„Myslivosti zdar!“
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