
   Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

na konci června a počátkem července si Vám naše Unie mysliveckých organizací ČR (dále jen „UMO 
ČR“) dovolila zaslat pozvánku na jednání „Shromáždění myslivců ČR II.“, které se bude konat 
v sobotu 26.9.2009 ve Velkém Meziříčí. V pozvánce jsme uvedli, že toto „Shromáždění II.“ navazuje 
na velmi úspěšné „Shromáždění I.“ konané 14.3.2009, přičemž za hlavní úkol UMO ČR bylo 
stanoveno pokračovat v tvorbě „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR.“ 

    Té koncepce, kterou naše myslivost nemá od roku 1989; té koncepce, která by měla naší myslivost 
posunout na daleko vyšší úroveň; té koncepce, která by měla z myslivosti udělat odborné, 
konkurenceschopné a uznávané odvětví realizované v přírodě; té koncepce, která by měla myslivosti a 
myslivcům přinést nejen oprávněné uznání společnosti, ale i morální i finanční podporu státu.    

    I když někteří vedoucí představitelé naší myslivosti dlouhodobě odmítají jakékoliv změny 
v myslivosti, odmítají požadovat od státu adekvátní pomoc a dokonce jsou spokojeni se stavem naší 
myslivosti – UMO ČR je toho názoru, že myslivost v ČR může zachránit jen odborná a moderně 
koncipovaná reforma myslivosti. Reforma, kterou nelze provést, pokud nebude k dispozici nová 
moderní „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“; stejně tak nelze bez této 
koncepce vytvořit dobré a fungující právní předpisy na úseku myslivosti.  

   Proto je tvorba této „Koncepce“ (na návrh APM ČR) prioritou UMO ČR, proto proces tvorby této 
„Koncepce“ v březnu 2009 na „Shromáždění myslivců ČR“ ve Velkém Meziříčí UMO ČR zahájila.  

   A tak se díky aktivitám UMO ČR (a Vás všech z celé ČR, kteří s námi pracujete a tyto aktivity 
podporujete) se stal malý zázrak. Neuplynulo ani půl roku od prvního „Shromáždění myslivců“ a celá 
ČR žije samými koncepcemi myslivosti! A koncepcemi žijí i subjekty, které ještě před nedávnem 
jakékoliv snahy o změny, koncepce a reformy kritizovaly a odmítaly.  
    Tak svolává jednání o koncepci myslivosti Ministerstvo zemědělství; jednání o koncepci myslivosti 
dokonce svolává i nejvyšší vedení ČMMJ! To je výborné a všichni musí tyto aktivity vítat. Plně se tak 
potvrzuje i správnost postupu UMO ČR a všech nespokojených myslivců a dalších zainteresovaných 
subjektů, tzn., potvrzuje se tím, že jejich dlouholetá kritika stavu myslivosti a jejich snahy o hluboké 
změny v myslivosti (koncepce, reforma) byly oprávněné a jsou potřebné a zcela legitimní.  

    Proto zveme k účasti na jednání „Shromáždění myslivců ČR II.“ všechny myslivce na všech 
pozicích, vlastníky a uživatele honebních pozemků, držitele a uživatele honiteb a další příznivce 
myslivosti. Přijeďte se aktivně podílet na pozitivních změnách v našem odvětví myslivosti. Veškeré 
informace máte v pozvánkách na tuto akci zaslané v příloze. 

    Jen pro informaci si Vám dovolujeme v příloze zaslat návrh pozvánky, kterou zasíláme vybraným 
subjektům, které by se měly zúčastnit veřejného kulatého stolu v prvé části jednání; zde by měly 
veřejně zaznít od všech pozvaných subjektů jasné názory na současnost a budoucnost myslivosti v ČR. 
V druhé části se bude dle plánu jednat o realizaci dalších etap tvorby „Koncepce myslivosti v ČR“. 

    Jen pro informaci si dále dovolujeme v příloze zaslat i pozvánku, kterou členové UMO ČR 
obdrželi 14.9.2009 od vedení ČMMJ . Podotýkáme, že členové vedení ČMMJ jsou od června 2009 
informováni o konání dlouhodobě plánovaného „Shromáždění myslivců II.“ (dne 26.9.2009), jehož 
hlavním bodem programu je proces tvorby „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti 
v ČR“.  
    A protože je opravdu nestandardní deset dní před konáním dlouhodobě připravované a nahlášené 
celostátní akce (kterou pořádají jiné organizace) – svolávat narychlo další akci se stejným tematickým 



zaměřením, která se má konat jen několik dnů před akcí dlouhodobě nahlášenou -  dovolujeme si Vás 
upozornit, že tato narychlo svolaná akce vedení ČMMJ dne 21.9.2009 nemá s naším oficiálně 
nahlášeným „Shromážděním myslivců ČR“ dne 26.9.2009 vůbec nic společného a nikdo ji s UMO ČR 
neprojednával; naše „Shromáždění myslivců II.“ prob ěhne přesně dle pozvánek a přesně dle 
dlouhodobě stanoveného programu. Pochopitelně, že i vedení ČMMJ je na tuto akci pozváno a 
pověření delegáti ČMMJ budou (stejně jako na „Shromáždění“ 14.3.2009) váženými hosty.  

     Srdečně Vás všechny zveme na toto pracovní jednání „Shromáždění myslivců II.“ 26.9.2009 ve 
Velkém Meziříčí, kde budeme opět společně dělat další významné kroky v cestě za lepší budoucností 
české myslivosti.  

Za redakci M.I.S. 

Petr Horák 

za APM ČR pověřený řízením sekce M.I.S.  

P.S. Přímý přenos z tohoto jednání - jak bylo avizováno - je již zajištěn. 


