X. 2011
Pokud si přejete dostávat nebo odhlásit

„Nezávislý internetový myslivecký zpravodaj M.I.S.“
přímo na Vaši e-mailovou adresu či na adresy Vašich mysliveckých přátel a známých,
kontaktujete nás na infomys@seznam.cz a my vše ostatní k Vaší spokojenosti zajistíme!

Pro ujasnění připomínáme, že Nezávislý internetový zpravodaj M.I.S. je samostatný nezávislý
subjekt nesouvisející s žádnou mysliveckou ani jinou organizací ani s Mysliveckou unií ČR

Obsah tohoto čísla:
1. Fotoreportáž ze zasedání Výkonné rady Myslivecké unie ČR

2. Fotoreportáž ze slavnostního ustavení „Společenství svatého Prokopa“, které se
uskutečnilo v prostorách Sázavského kláštera

Vážené kolegyně a kolegové!
V tomto M.I.S.u Vám přinášíme souborné informace (písemné i fotografické) ze zasedání
Myslivecké unie ČR, které se konalo v pátek 4. listopadu 2011 v prostorách Sázavského kláštera ve
městě Sázavě. Ve stejný den a na stejném místě se konalo i slavnostní ustavení „Společenství svatého
Prokopa“.
Věříme, že se Vám tyto reportáže budou líbit. Navíc jsme domluveni s vedením Myslivecké unie
ČR i představiteli „Společenství svatého Prokopa“, že nám budou i nadále poskytovat veškeré
informace o svých odborných mysliveckých aktivitách. Redakce se rozhodla, že stejným způsobem
požádá o informace z jednání (a hlavně o konkrétní výsledky činnosti) i vedení „Mysliveckého fóra při
MZe“. A v rámci M.I.S.u budeme tyto informace zveřejňovat tak, aby si každý čtenář mohl udělat
komplexní obrázek o tom, co obě uskupení-platformy skutečně dělají a jaké jsou výsledky jejich
práce.
Redakci se podařilo získat dopis pana ministra zemědělství ing. Fuksy, kterým oficiálně informuje
Mysliveckou unii ČR o tom, že žádné „Myslivecké fórum při MZe“ nevzniklo, neexistovalo a
neexistuje. Proto připravujeme redakční zamyšlení nad několika oficiálními materiály, souvisejícími
s domnělým ustavením „Mysliveckého fóra při MZe“ – zejména se jedná o uvedený dopis pana
ministra zemědělství – článek MVDr. Františka Fejfara o ustavení této platformy – a oficiální dopis
členů „Mysliveckého fóra při MZe“ vedení MZe.
Je nám opravdu líto, že musíme i tuto aktivitu zcela oprávněně kritizovat; nelze totiž přejít
mlčením to, že je ustaveno podobné uskupení „…. při MZe“, že o tom v médiích MVDr. Fejfar
obsáhle informuje (spolu s tradičním napadáním osob i organizací) – a nakonec se prokáže, že ve
skutečnosti o tom sám pan ministr neměl ani ponětí – resp., s tímto „hujerovským“ pojetím „ … při
MZe“ naprosto nesouhlasí!?

A napadá nás, co by se asi spustilo v „seriózních“ mysliveckých mediích za „tvrdý tanec“, kdyby
podobnou neseriózní „partyzánštinu“ bez vědomí pana ministra zemědělství provedla například
Myslivecká unie ČR!?
Pokud se nebude na podobné nepravdivé aktivity upozorňovat, mohou se myslivci i občané
v budoucnu z podobně „seriózních“ článků dozvědět o ustavení např., „Mysliveckého fóra při Úřadu
Vlády ČR“ nebo „Mysliveckého fóra při Kanceláři prezidenta republiky“.
Vedení redakce M.I.S.u zaujaly některé zajímavé aktivity navržené do plánu činnosti Myslivecké
unie ČR – zejména:
- společný návrh na zrušení zcela nesmyslného nařízení o používání ocelových broků;
- pokračování realizace „Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR“;
- výzva proti novému veterinárnímu zákonu, který se opírá o naprosté nepravdy o nařízeních EU – a
tím si vytváří další a další zcela zbytečné kompetence, které následně bezdůvodně a zcela
zbytečně obtěžují, až šikanují myslivost a myslivce v ČR.
V redakčním plánu dále máme cestu přímo „do terénu“, kdy se podíváme „na zoubek“ hlavnímu
autorovi a propagátorovi moderní reformy myslivosti v ČR. A nekompromisně zjistíme, zda jsou ty
jeho návrhy na budoucí efektivní fungování myslivosti jen jeho akademické teorie nebo zda mají
nějaký reálný a praxí prověřený základ.
Jinak velmi pečlivě sledujeme, jak se nový pravicový pan ministr zemědělství (za ODS) postaví
k odvětví myslivosti. Tedy:
- zda bude i nadále myslivost na MZe pod nadvládou lesáků z ÚLH;
- zda budou odvětví myslivosti řídit stále stejní úředníci; tzn., Ti, kteří řídí myslivost v ČR od roku
1984 (bez výběrového řízení) nebo Ti, kteří „demokraticky“ veřejně prosazují likvidaci
nepohodlných nevládních neziskových organizací (NNO) a stejně veřejně propagují vytváření
jednotných organizací s povinným členstvím ze zákona;
- zda bude i jeho Myslivecká rada opět složena z představitelů dominantních lesnických subjektů a
členů ČMMJ;
- zda bude i za nového pana ministra hospodaření se státními finančními prostředky v myslivosti
stejně netransparentní a neprůhledné (v porovnání třeba s MŽP);
- zda bude i nadále MZe propagovat a nekompromisně prosazovat svou vymyšlenou virtuální
„Koncepci myslivosti“ (která nikdy nebyla jako koncepce vytvořena, projednána ani schválena).
Všichni věřme, že nový pan ministr v této „zaběhnuté stabilní cestě“ postupné likvidace myslivosti
v ČR, nebude pokračovat. Pro další vývoj myslivosti by bylo pozitivní, pokud by ctil stanovisko svého
předchůdce ing. Fuksy o tom, že MZe je (jako ústřední orgán státní správy) povinno komunikovat a
spolupracovat se všemi subjekty zainteresovanými v myslivosti (k tomuto poznání pan ministr ing.
Fuksa dospěl těsně před svým odchodem z funkce a bohužel ho nestačil uvést do praxe).
S kolegiálním pozdravem
„Reformované myslivosti zdar!“
Petr Horák
šéfredaktor s kolektivem redakce
Nezávislého internetového mysliveckého zpravodaje M.I.S.

