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Vážené kolegyně a vážení kolegové! 

      V předchozích MISech jsme Vás upozornili na některé problémy či nejasnosti okolo tzv., 
„anketního šetření“ distribuovaného ministerstvem zemědělství po linii státní správy se státní 
statistikou.  

     Na toto naše upozornění reagovali zástupci MZLU v Brně pánové doc. Kamler a ing. Smutný 
z Ústavu ochrany lesů a myslivosti, kteří nám zaslali svůj vysvětlující dopis a žádali o jeho zveřejnění. 
Protože máme zájem na objektivním informování v rámci našeho MISu samozřejmě jsme se 
zveřejněním této reakce v autentické podobě ihned souhlasili. 

   V příloze č.1 tohoto MISu máte přiložen originál dopisu uvedených pracovníků MZLU v Brně.  

     Vzhledem k obsahu tohoto vyjádření pracovníků MZLU v Brně, v němž je přímo obviňována naše 
redakce internetového zpravodaje MIS z celé řady různých věcí, považujeme za nutné alespoň maličko 
se proti těmto nepodloženým obviněním obhájit. 

   V příloze č. 2 proto zasíláme (tradičně transparentní a věcné) vyjádření redakce MIS. 

    Jen pro informaci uvádím, že se na mě, jako na šéfredaktora MIS oficiálně obrátil pan ing. Martin 
Žižka, Ph.D. - vrchní ředitel Sekce lesního hospodářství na OLH MZe v Praze, Vznesl žádost, že se 
pan náměstek ministra ing. Jiří Novák chce sejít se zástupci redakce MIS a projednat s námi to, jak na 
našem MISu informujeme ohledně „anketního šetření“ a také ministerstvem vydaného „hodnotového 
sazebníku“ hodnot některých druhů zvěře. Byl jsem upozorněn, že vedení OLH je velmi nespokojeno 
s úrovní informování na našem MISu a chce vše projednat. My jsme zase skálopevně přesvědčeni o 
tom, že informuje vždy zcela objektivně; a na schůzku se těšíme. V dnešních dnech společně s panem 
náměstkem ministra již jen dolaďujeme podrobnosti této oficiální pracovní schůzky.  

    Ihned po průběhu tohoto pracovního jednání Vás budeme podrobně a objektivně informovat. 

    Zatím jen rámcově si Vás dovolujeme upozornit na to, že v posledních dnech v ČR vzniklo 
v odvětví myslivosti nové a velmi silné uskupení – UNIE SUBJEKTŮ ZAINTERESOVANÝCH 
V MYSLIVOSTI ČR. Víme jen, že v rámci této platformy (vzniklé transformací UMO ČR) 
spolupracují – Agrární komora ČR, Asociace profesionálních myslivců ČR, Asociace soukromého 
zemědělství ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, Řád svatého Huberta a Safari club 
International Bohemia chapter. Ihned, jak získáme první oficiální informace, budeme Vás podrobně 
informovat.   

Se srdečným pozdravem 

„Moderní myslivosti zdar!“ 
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