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V Praze 16.9.2009
Vážení kolegové,
velice děkujeme za pozvánku na jednání, které pořádáte dne 21.9.2009 ve Vašem sídle v Praze.
Je nám velmi líto, že se jednání v tomto termínu nemůžeme zúčastnit. Vedení ČMMJ bylo již před
dvěma měsíci informováno o tom, že Unie mysliveckých organizací ČR pořádá dne 26.9.2009 velké
"Shromáždění myslivců ČR" zaměřené na tvorbu "Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti
v ČR". ČMMJ tak měla k dispozici detailní informaci o tom, že UMO ČR pořádá tuto akci. I přes to dne
9.9.2009 doručilo vedení ČMMJ všem členům Unie pozvánku na jednání dne 21.9.2009 (tedy v týdnu
konání velké akce Unie), kdy je navíc hlavním tématem tohoto jednání ČMMJ právě "koncepce rozvoje
myslivosti" (což je hlavní téma jednání Unie dne 26.9.09). Opravdu je velmi nestandardní, že ČMMJ na
poslední chvíli a na stejný týden svolá jednání se stejným hlavním tématem, jako má několik měsíců
předem anoncovaná velká akce Unie mysliveckých organizací ČR.
Pochopitelně, že ČMMJ má nezadatelné právo svolat jakékoliv jednání k jakémukoliv tématu.
Pozastavujeme se jen nad tím, že jednání o koncepci myslivosti svolává právě ČMMJ, jejíž předseda před
měsícem v obsáhlém článku vytýkal vedoucím představitelům UMO ČR to, že oni svými návrhy na
změny v myslivosti eskalují napětí, zatímco vedení ČMMJ je spokojeno se situací v myslivosti a nevidí
žádné důvody ke změnám v tomto odvětví. A najednou je zde změna postoje vedení ČMMJ, které
svolává jednání k tématu, které sama dlouhodobě odmítá; navíc se jedná o téma, které již několik měsíců
projednávají jiné myslivecké organizace s celou řadou mysliveckých a dalších subjektů.
Vážení kolegové, i přes uvedená fakta se velmi rádi zúčastníme všech smysluplných jednání, která
budou mít za cíl změnit a zlepšit odvětví myslivosti v ČR. Bohužel na termín 21.9.2009 má Unie
dlouhodobě připraveno pracovní jednání (společná odborná generální příprava) na "Shromáždění
myslivců ČR II.", které se koná v daném týdnu; je tedy zcela logické, že vrcholí přípravy na hladký
průběh tohoto jednání. Proto se nemůžeme tohoto jednání 21.9.09 na ČMMJ zúčastnit.
Proto si dovolujeme vznést již několikrát opakovanou oficiální nabídku, aby se zástupci ČMMJ
zúčastnili 26.9.2009 deklarovaného "kulatého stolu" ke koncepci a budoucnosti naší myslivosti, který
proběhne na "Shromáždění myslivců ČR II." ve Velkém Meziříčí (kdy "kulatý stůl" jako první navrhla
naše Unie).
Jinak velice vítáme aktivity ČMMJ ve věci zákona č.114 a "Národního lesnického programu II". Toto
jsou velmi významná témata pro rozvoj celého odvětví myslivosti v ČR a Unie jejich otevření velmi vítá.
Problém však je, že se takto zásadní témata nedají projednávat tímto "zrychleným" způsobem. Skutečně
nelze od 9.9.09 do 20.9.09 projednat a schválit v rámci fungujících organizací oficiální stanoviska k dané
problematice. I pan předseda ČMMJ Palas zdůrazňoval odpovědnost vůči své členské základně, se kterou
musí být všechny zásadní věci předem projednány a členy schváleny; stejně to funguje i u našich
organizací.
Proto si dovolujeme navrhnout, abychom postupy při tvorbě koncepce myslivosti společně projednali
na plánovaném jednání pořádaném UMO ČR dne 26.9.09 ve Velkém Meziříčí. A významná témata
vznesená ČMMJ (tzn., zákon 114 a "Národní lesnický program II.") na jednání pořádaném ČMMJ, kdy
bude dán dostatečný čas na dokonalou přípravu na toto jednání (i když se obě témata na UMO ČR
podrobně projednala).
Velmi děkujeme za pozvání a věříme, že se společně dohodneme na nějakém pozdějším termínu,
protože bychom se tohoto jednání o zákonu
114 a "NLP II. na ČMMJ rádi zúčastnili.
č.

S pozdravem "Myslivosti zdar!"
Za UMO ČR
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