
 

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

v rámci tohoto MISu Vám zasíláme otevřený dopis ing. Libora Řeháka, kterým veřejně reaguje na 
článek předsedy ČMMJ ing. J. Palase, který byl uveřejněn v časopisu MYSLIVOST č. 8/09.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K tomuto otevřenému dopisu nám podal ing. Libor Řehák toto vysvětlení: 
- předseda ČMMJ ing. Jaroslav Palas zveřejnil v srpnovém čísle Myslivosti článek, ve kterém mě 

nevybíravým způsobem napadl celou řadou polopravd a cíleně zkreslených informací (více než ¾ 
tohoto článku zaměřil předseda ČMMJ na mou osobu); 

- kontaktoval jsem proto šéfredaktora Myslivosti pana ing. Kasinu s oficiální žádostí o uveřejnění 
mé vysvětlující reakce na tento článek; zdůraznil jsem, že dle tiskového zákona mám právo na 
reakci na uvedené napadení – a to v daném periodiku, na stejném místě a ve stejném rozsahu; 

- pan šéfredaktor mě informoval, že bohužel dle pokynu jednatele ČMMJ ing. Kostečky „se žádná 
Řehákova reakce nebude zveřejňovat, protože tak o tom rozhodla MR ČMMJ“ ; dotázal jsem se, 
proč se pan předseda ČMMJ najednou ustrašeně skrývá za záda myslivecké rady ČMMJ  (dále jen 
MR) a konstatoval jsem, že je smutné, že jak časopis Myslivost, tak i MR svým postupem hrubě 
porušují tiskový zákon; na to mi pan šéfredaktor sdělil, že musí bezpodmínečně respektovat 
rozhodnutí MR a žádnou mou reakci nesmí zveřejnit; 

- obrátil jsem se tedy s oficiálním dotazem přímo na zástupce vedení ČMMJ jednatele ing. 
Kostečku, zda vedení ČMMJ skutečně přikázalo šéfredaktorovi Kasinovi porušit tímto hrubým 
způsobem tiskový zákon a nezveřejnit mou zákonem garantovanou reakci na bezdůvodné mediální 
napadení předsedou ing. Palasem; na to ing. Kostečka sdělil : 
� že „samozřejmě zná velmi dobře tiskový zákon, ale že MR prostě rozhodla, že se žádná 

Řehákova reakce na článek předsedy ČMMJ v časopisu Myslivost prostě nepovolí“(ať si 
říká zákon, co chce); 

� že „předmětný článek předsedy ing. Palase byl jen reakcí na mé napadání jeho osoby 
v dopisu na OMSy ČMMJ “; když jsem mu sdělil, že já jsem předsedu ing. Palase žádným 
dopisem nikdy nenapadl, protože jsem byl v té době loajálním úředníkem MZe, uvedl (zjevně 
zaskočený) ing. Kostečka, že to je vlastně jedno, i když ten dopis napsal někdo z UMO ČR; 

� že „pan předseda ing. Palas tímto článkem v Myslivosti jen vyslyšel důrazné naléhání 
většiny OMSů, které trvaly na tvrdé reakci předsedy ČMMJ na dopis UMO ČR“  (pozn., kde 
se členové UMO ČR pouze vyjádřili k tomu, že byl Řehák na přímý nátlak vedení ČMMJ 
/Palas, Kostečka/odvolán z funkce ředitele odboru myslivosti na MZe);  

� že „ČMMJ nebude reagovat na každou „hámotinu“, kterou jí někdo napíše a nebude žádné 
reakce zveřejňovat“; na mou námitku, že jsem byl článkem předsedy ČMMJ napaden 
především já, jednatel ing. Kostečka nereagoval;  

- v rozhovoru s jednatelem ing. Kostečkou jsem zdůraznil, že i když mohu podat žalobu na časopis 
Myslivost (a soud na základě tiskového zákona zveřejnění mé reakce přikáže); že i když mohu 
podat žalobu přímo na předsedu ing. Palase (pro jasné naplnění skutkové podstaty trestného činu 
pomluvy) – v této fázi to jako řádný člen ČMMJ neudělám, protože nechci ještě více na veřejnosti 
poškodit (neustále se horšící) pověst a pozici naší organizace i odvětví myslivosti; 



- upozornil jsem jednatele ing. Kostečku, že tedy budu nucen použít ke zveřejnění mé reakce jiný 
způsob; na to on zdůraznil, že „pozice pana předsedy ing. Palase /i pozice jeho/ ve vedení ČMMJ 
je tak pevná a zcela neotřesitelná, že jí nemůže nic a nikdo ohrozit a narušit“, a že si mohu psát 
a dělat co chci; 

- není pochyb o tom, že se vedení časopisu Myslivost i vedení ČMMJ (za které se ukryl pan 
předseda) zachovalo v této kauze nejen prokazatelně protiprávně, ale i normálně zbaběle; já však 
nechci případnými soudy ještě více poškozovat krizí zmítanou myslivost i naši ČMMJ;  

- proto jsem požádal o prostor redakci M.I.S. a dovoluji si celé myslivecké veřejnosti zaslat 
můj „otev řený dopis předsedovi ČMMJ ing. Jaroslavu Palasovi“ prostřednictvím tohoto 
otevřeného a demokratického mysliveckého informačního systému.      
 
dr. ing. Libor Řehák  
český myslivec a člen ČMMJ, člen APM ČR, člen Komoditní rady pro myslivost ASZ ČR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     Jak je uvedeno ve stanovisku ing. Řeháka, redakce M.I.S. dala v rámci svého informačního 
systému prostor ke zveřejnění jeho otevřeného dopisu adresovaného předsedovi ČMMJ ing. 
Jaroslavu Palasovi (protože časopis Myslivost mu po příkazu MR v příkrém rozporu s tiskovým 
zákonem tuto možnost neposkytl). Ujišťujeme pana předsedu ing. Palase a celé vedení ČMMJ, že 
my stejně otevřeně a demokraticky zveřejníme i případné jejich reakce. Jako demokratické a 
otevřené myslivecké médium plně ctíme nejen tiskový zákon, ale i elementární pravidla 
korektního jednání. 
 
Za redakci M.I.S. 
Petr Horák   


