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Pokud si přejete dostávat informační e-maily od Mysliveckého Informačního Systému, přihlaste se na
infomys@seznam.cz a my vaši adresu zařadíme do systému M.I.S.

Vážené kolegyně a kolegové!

V posledních M.I.S.ech jsme kritizovali snahy některých jedinců, organizací i institucí v České
republice o definitivní dosažení „jednoty všech myslivců“, prosazení „jednotných názorů a postupů
všech myslivců“ a „prosazení jediné a jednotné myslivecké organizace“! Z uvedeného námi
komentovaného příspěvku vrchního ředitele ing. Žižky na Sboru zástupců ČMMJ (který jsme Vám
přinesli v předposledním M.I.S.u) tento vývoj a snahy vyplývají zcela jasně a nepochybně! Jistě jste
sami zaznamenali i aktivity některých nejvyšších představitelů myslivosti, kteří veřejně chválí některé
„sjednocující“ postupy mysliveckých organizací v sousedních státech – zejména ve Slovenské
republice. Proto není žádným tajemstvím, že se po vzoru Slovenska i v ČR zcela vážně připravuje
prosazení „jediné a jednotné myslivecké organizace“. Pochopitelně, že to má být plně v režii
současného vedení myslivosti – tzn., jak na MZe, tak současného vedení ČMMJ.
A důvody těchto lidí, proč chtějí za každou cenu iniciovat vznik „jednotné“ myslivecké organizace
(v níž bude ze zákona povinné členství) - tyto důvody jsou celkem zřejmé. Stále více myslivců si totiž
stále častěji klade otázky typu – co mi přináší členství v mé organizaci (?); proč je většina členské
základny nespokojena s prací vedení (?); proč mají členové trvalý pocit, že se o ně vedení nestará,
nepomáhá jim a nebojuje za ně (?); proč je řízení i fungování myslivosti naprosto nekoncepční a MZe
si dlouhodobě neplní své zákonné povinnosti (?); proč se stát nezajímá o dění myslivců v honitbách a
nijak jim nepomáhá? A právě i absence odpovědí na tyto otázky stojí za raketovým poklesem členské
základny ČMMJ za dobu fungování současného vedení (což je kritická situace, která nemá za bezmála
devadesátiletou historii této organizace vůbec obdoby! A navíc za tento kritický stav nenesou
odpovědnost nějaké tajemné vnější „nepřátelské a nepříznivé vlivy“; odpovědnost nese především
současné vedení myslivosti.
Proto by se současnému vedení myslivosti (na ČMMJ i MZe) velice zamlouvalo prosazení „jediné
a jednotné“ (A ZE ZÁKONA POVINNÉ) myslivecké organizace. On už to je vlastně takový
dlouholetý sen úředníků i skalních funkcionářů po roce 1989 – mít v ruce prakticky neomezenou moc
nad všemi myslivci v ČR.
Naše redakce se opravdu nechtěla dotýkat interních záležitostí ČMMJ. Ale projev ing. Žižky
z MZe na Sboru zástupců ČMMJ (a jeho názory a návrhy) i nepřehlédnutelné snahy vedení MZe i
ČMMJ prosadit v ČR ze zákona jedinou a jednotnou mysliveckou organizaci (se zcela
nedemokratickým povinným členstvím), nám dává právo se k těmto aktivitám veřejně vyjadřovat!
Podobná organizace-komora by snadno ovládla nejen celou myslivost, ale byla by i naprosto
účinnou zbraní proti všem oponentům a reformistům, kteří by si v myslivosti dovolovali myslet svou
vlastní hlavou nebo mít dokonce jiné názory či jiné představy o fungování odvětví myslivosti!! Navíc
mají prosazovatelé tohoto návrhu jasné představy, že by tato povinná myslivecká organizace-komora
suplovala i některé povinnosti orgánů státní správy myslivosti – což už je více než znepokojující!
I naše redakce byla po posledních M.I.S.ech neoficiálně obviňována, že moc tvrdě kritizujeme
pokusy o vytvoření této (ze zákona povinné) jednotné myslivecké organizace-komory a „zuby nehty“

se bráníme prosazení takového „bohulibého kroku“ i v ČR! Jako podpůrný argument ze strany
prosazovatelů tohoto „nápadu“ zaznívá, že případná jednotná organizace v myslivosti vše vyřeší a vše
zajistí. Prý se zásadním způsobem zvýší odborná úroveň všech myslivců, bude dosaženo kázně a
disciplíny, nelegální či neetické konání bude prakticky eliminováno (zřejmě vyhozením dotyčného
z povinné organizace-komory; čímž postižený pozbude možnosti realizovat myslivost); organizacekomora pomůže zajistit dotace pro myslivost aj., – tzn., že každý člen této povinné organizace bude
vzdělaný, odborně zdatný, disciplinovaný, bude dodržovat zvyky a tradice, bude mít od státu finance
na svou činnost, nebude pytlačit a bude respektovat všechny právní předpisy a nařízení.
Hlavní otázkou je, proč by tato nová organizace (postavená na stávající struktuře ČMMJ; stejně
jako ve SR postavená na struktuře SPZ) měla najednou všechny nedostatky v myslivosti dokonale a ke
spokojenosti všech vyřešit? Vždyť, co bránilo tomu, aby ČMMJ tohoto všeho už dávno dosáhla? Co
bránilo tomu, aby byli všichni myslivci průběžně vzdělávaní a odborně zdatní, proč se do myslivosti
už roky nečerpají finance ze zdrojů EU (což by vzhledem k charakteru naší myslivosti šlo docela
snadno), proč se nepracovalo na posílení kázně a disciplíny v myslivosti aj.?
Nebo chce snad někdo tvrdit, že právě všichni myslivci neorganizovaní v ČMMJ (nebo myslivci
z jiných organizací) jsou dnes - neodborní, nevzdělaní či nedisciplinovaní?? A jak chtějí prosazovatelé
tohoto návrhu následně přesvědčit (relevantními fakty) zákonodárce, že všichni členové jakési nové a
ze zákona povinné „Česká myslivecké komory“ budou jako mávnutím kouzelného proutku odborní,
vzdělávaní a disciplinovaní?
Proto jsou dle názoru redakce tyto úvahy, návrhy a plány na vytvoření jednotné a jediné
myslivecké organizace (v níž bude členství ze zákona povinné) – naprosto nepřijatelné! A proto se
bráníme (a jsou nás v ČR už tisíce) a budeme se vždy tvrdě bránit proti podobným totalitním nápadům
omezujícím svobodné myšlení a rozhodování všech myslivců-svobodných občanů ČR.
Vážené kolegyně a vážení kolegové, jistě jste v posledním roce nejednou zaslechli informace o
tom, jak Slovenská republika „elegantně vyřešila“ tuto problematiku sdružování myslivců. Jistě jste
slyšeli i chvalozpěvy našich funkcionářů či dokonce státních úředníků na toto „řešení“. Proto si Vám
(jen pro objektivní informaci) dovolujeme zaslat otevřený dopis, který předsedovi Vlády Slovenské
republiky zaslali zástupci „Slovenského loveckého a ochranného spolku Pribina Nitra“.
Pokud si tento dopis pozorně přečtete, dojdete možná k závěru, že to jásání myslivců ve Slovenské
republice nad novou povinnou „Slovenskou poľovníckou komorou“ (pod totální „gescí“ Slovenského
poľovníckého zvëzu - SPZ) není až zas tak mohutné a natož jednotné – jak se to snaží v ČR
prezentovat někteří vedoucí představitelé naší myslivosti. A navíc nejde už jen o totalitní (ze zákona
povinné) nahnání všech myslivců do jediné „jednotné“ organizace, ale svou významnou roli v celé
kauze hraje i ekonomická stránka – tzn., poplatky, poplatky a poplatky! Nakonec tedy sami vidíte, že
jsou na tom bratři-myslivci Slováci skoro stejně jako my v ČR. Stát nám nedá na myslivost do honiteb
prakticky ani korunu, ale „vyhrabat“ z honiteb každou korunu, to ano! Slovenským myslivcům se těmi
„změnami“ hezky navýšily poplatky; a nám v ČR – zcela zbytečné, totálně předražené a státem
vehementně podporované- školení prohlížitelů zvěře „vyvedlo“ s kapes (převážně chudých) uživatelů
všech honiteb v ČR bezmála 30.000.000 Kč!
Proto se prosím, zamýšlejme neustále nad tím, zda se v naší i slovenské myslivosti skutečně vše
vyvíjí jen tím (pro myslivost a myslivce) správným směrem? A zda není už těch náhod, nedostatků a
malérů (uvedených i v našich M.I.S.ech) za poslední rok nějak hodně? A zda nebyl ten oficiální projev
(jménem MZe) pana vrchního ředitele ing. Žižky na Sboru zástupců ČMMJ jasným signálem od státu
o tom, že pár lidí (soustřeďujících ve svých rukách moc rozhodovat o myslivosti a hýbat s ní; z MZe a

ČMMJ) – začíná vést naší myslivost směrem, kterým by se v demokratickém státu (a členu EU)
rozhodně neměla vydávat?
Pokud si pozorně přečtete výše uvedený dopis slovenských kolegů myslivců (celý je uveden
v příloze M.I.S.u), jedná se z jejich strany nejen o celkem podrobnou analýzu stávající situace
v odvětví myslivosti ve Slovenské republice (i se specifikací poplatků), ale jde i o názorný příklad,
kam může dojít situace v myslivosti i v ČR, pokud budou naši myslivost vést lidé s nedemokratickými
názory.
Po přečtení uvedeného dopisu slovenských kolegů (kteří se prostě nehodlají smířit
s nedemokratickými postupy státu i nadvládou SPZ v myslivosti) by se měl každý myslivec i subjekt
zainteresovaný v myslivosti v ČR zamyslet nad tím, jakou cestou by měla jít myslivost v našem státě.
A každý zainteresovaný by měl mít možnost se ke směřování myslivosti demokraticky vyjádřit! Aby
se opět nestalo to, že - za nás o myslivosti a bez nás myslivců rozhodne dle svého uvážení několik
jedinců (např., nový zákon o myslivosti 2001/02 z dílny ČMMJ a PSP ČR; či Charta o lovu a
biodiverzitě aj.)!
V příloze Vám (pro vytvoření si komplexního a objektivního názoru) zasíláme i nový zákon o
myslivosti Slovenské republiky; kde je i část o zřízení „Slovenskej poľovníckej komory“. Věříme, že
oba materiály (dopis i zákon) budou pro Vás stejně zajímavé a poučné, jako pro celou naši redakci!
Omlouváme se, že jsme Vás opět vytrhli z prázdninové pohody! Ale vývoj v odvětví myslivosti se
ne a ne zastavit! Ale i tak přejeme hezké prázdniny i příjemnou dovolenou všem odpočívajícím a
hodně elánu a energie všem pracujícím!
S kolegiálním pozdravem
„Moderní myslivosti zdar!“

Petr Horák šéfredaktor
a kolektiv redakce

Nezávislý myslivecký internetový zpravodaj M.I.S.

