I. 2012
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.

Prezentace „Otevřeného dopisu a VÝZVY“, které zaslala Asociace profesionálních myslivců ČR
ministrovi zemědělství ing. Petru Bendlovi, jako reakci na stále kritičtější stav odvětví myslivosti
v České republice.

Vážené kolegyně a vážení kolegové!
Všichni cítíme, že se celkový vývoj v naší myslivosti ubírá směrem, který možná svědčí lovecké
lobby, některým skupinám vlastníků honebních pozemků, zemědělců i myslivců – ale rozhodně
nesvědčí žádoucímu rozvoji kvalitní myslivosti a skutečným myslivcům.
Poslední veřejná vyjádření pana ministra o plánovaných krocích MZe (otevřít zákon o myslivosti;
snížit minimální výměry honiteb v ČR aj.) však už hrozí zánikem myslivosti, resp., zánikem jejích
základních výchozích prvků (systematický management zvěře; oblasti chovu; myslivost, jako
širokospektrální činnost v přírodě; aj.).
Proto Vám pro Vaši informaci zasíláme „Otevřený dopis a VÝZVU“, kterou zaslala Asociace
profesionálních myslivců ČR ministrovi zemědělství ing. Petru Bendlovi.
Tento materiál s výzvou ministrovi pak APM ČR zaslala všem subjektům zainteresovaným
v myslivosti s další výzvou, aby všichni zainteresovaní vyvinuli dostatečný tlak na MZe, aby se
konečně začaly problémy v naší myslivosti řešit systematicky a komplexně.
APM ČR jako jediný ze zainteresovaných subjektů v myslivosti už od roku 1996/97 upozorňuje na
kritický stav naší myslivosti a požaduje urychlenou reformu celého tohoto odvětví. Proto souhlasíme
s APM ČR, že skutečně jedinou možností řešení, zahájit práce na „Koncepci dlouhodobého rozvoje
myslivosti v ČR“ – na kterých se budou podílet skutečně všechny zainteresované subjekty (zástupci –
vlastníků a uživatelů honebních pozemků, držitelů honiteb, uživatelů honiteb-myslivců, pracovníků
státní správy všech stupňů, pracovníků mysliveckého výzkumu a školství; zástupci všech
mysliveckých, zemědělských organizací aj.).
Krásné Velikonoční svátky a příjemné čtení Vám přeje

Petr Horák
šéfredaktor s celým kolektivem redakce
Zpravodaje M.I.S.

