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Vážené kolegyně a vážení kolegové myslivci!
Přiblížil se konec roku 2009, který z pohledu naší Asociace profesionálních myslivců ČR i naší
informační myslivecké platformy M.I.S. /Myslivecký Informační Systém/ přinesl pro myslivost a
myslivce celou řadu nových (a ne vždy příjemných či pozitivních) věcí. Ostatně všichni myslivci a
uživatelé M.I.S. byli v roce 2009 velmi podrobně o veškerém dění informováni. Je možno konstatovat –
„konečně objektivně a v celém rozsahu informováni“, protože ne ze všech medií měli možnost se
dozvědět relevantní informace o tom, co se skutečně děje v odvětví myslivosti. Také pozitivní ohlasy
stovek našich kolegů myslivců (i dalších zainteresovaných – tzn., zemědělců, vlastníků honebních
pozemků aj.) dokládají, že je o tyto objektivní informace stále větší zájem. Ovšem již méně radostná byla
v roce 2009 situace odvětví myslivosti i nás myslivců v ČR. Musíme bohužel i na sklonku roku trvat na
tom, že situace v odvětví myslivosti je stále více kritická a postavení myslivců stále více nedůstojné.
Proto si naše APM ČR i redakce našeho mysliveckého internetového informačního systému M.I.S.
dovolují adresovat Vám všem do nového roku 2010 ne jedno, ale hned celou řadu přání. Klidně
zapomeňte na „omšelá a ohraná“ přání typu – hodně klidu, štěstí a pohody aj. My Vám do roku 2010
nepřejeme žádný klid ani pohodu; naopak Vám upřímně přejeme:
 uvědomění si toho:
- že my myslivci nejsme žádní „škůdci přírody“, ale naopak jsme nejaktivnějším a nejpracovitějším prvkem
v přírodě; tzn., že myslivost není žádná zábavná zájmová činnost, ale naopak jde o celé spektrum náročných
činností nařízených zákonem a nekompromisně (pod sankcemi) vyžadovaných státem;
- že myslivecká činnost je zaměřena na péči a ochranu přírodního bohatství-zvěře a krajiny;
- že stát je proto povinen spolupodílet se (morálně i finančně) na realizaci celého spektra mysliveckých činností
v našich honitbách!
 vědomí toho:
- že tento stát a tato společnost musejí zcela zásadně změnit své názory a svůj přístup k myslivosti (která je
významným a zcela nezastupitelným odvětvím realizovaným v přírodě) i k nám myslivcům (kteří ve svém
volnu a na své náklady realizujeme veškeré myslivecké činnosti);
- že krize odvětví myslivosti nebyla a není způsobena myslivci v honitbách, ale naopak dlouhodobě špatnou
prací úředníků ústředního orgánu státní správy myslivosti a mysliveckých funkcionářů;
 odvahu
- konečně „bouchnout do stolu“ a veřejně zvolat, že s námi myslivci už nikdo nebude takto jednat, že myslivost
nesmí být další a další roky považována za jakýsi pokleslý druh zábavy spočívající v zabíjení „nebohých
zvířátek v přírodě“;
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veřejně prezentovat celé spektrum našich mysliveckých činností, které celá desetiletí na své náklady pro tento
stát v honitbách realizujeme; veřejně vyčíslit náklady (těch cca 5-6 mld. ročně), které myslivci v ČR ze svého
investují do provozu honiteb;
konečně se veřejně zeptat, kdo je zodpovědný za současný kritický stav myslivosti, kdy odvětví myslivosti
nemá kvalitní právní předpisy, nemá kvalitní „koncepci dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti“, nemá
odbornou státní mysliveckou politiku, nemá žádnou státní mysliveckou dotační politiku, nemá od státu
vytvářeny adekvátní podmínky aj.;
veřejně se ptát, zda jsou na svých místech lidé ve vedení mysliveckých organizací, kteří se dlouhodobě
„důrazně nebijí“ za myslivost, „tvrdě nehájí“ zájmy svých členů a nejsou schopni zajišťovat myslivosti a svým
členům podmínky, jaké jsou běžné v jiných nevládních neziskových organizacích;
statečnost
veřejně požadovat, aby se ihned a radikálně změnil přístup státu a společnosti k myslivosti a myslivcům; trvat
na tom, aby stát vytvořil myslivosti a myslivcům podmínky ke všem činnostem;
veřejně požadovat, aby byli ihned vyměněni všichni státní úředníci či vysocí funkcionáři, kteří si neplní své
povinnosti, nepomáhají myslivosti a nehájí oprávněné zájmy nás myslivců v ČR;
nekompromisnost
při veškerém konání nás myslivců, kdy nesmíme již dále trpět jednání špatných úředníků či špatných
funkcionářů, ale naopak musíme nekompromisně trvat na tom, že myslivost je plnohodnotné odvětví, které
musí být státem plně podporováno a myslivcům musejí být vytvářeny adekvátní podmínky;
neústupnost
kdy musejí myslivci neústupně trvat (pod aktivním vedením své organizace) na prosazení svých oprávněných
požadavků (stejně jako to dělají např. zemědělci v celé Evropě, pokud chtějí pro sebe cokoliv prosadit);
nadšení
pro boj za zachování a rozvoj tradičního odvětví myslivosti; musí skončit doba, kdy je stále více myslivců
nespokojeno se situací v myslivosti, se svým nedůstojným postavením i s nezájmem státu, ale sami se vůbec
nesnaží něco pro změny udělat;
pracovitost
je jediným z bodů přání, které snad ani není třeba si nějak zvlášť přát; desítky let (při pasivitě MZe i
funkcionářů myslivosti) stojí myslivost výhradně na pracovitosti myslivců v honitbách, kteří bez pomoci státu a
odstrkováni na okraj společnosti, stále ve svém volnu a na své náklady realizují pro stát celé spektrum
mysliveckých činností;
víru
v budoucí rozvoj tradičního odvětví myslivosti, které však může přežít pouze tehdy, pokud dojde k jeho
modernizaci a radikální reformě;
všech myslivců v sebe sama a v to, že to, co v honitbách děláme je správné, potřebné a pro přírodu a stát zcela
nezastupitelné;
v sebe sama v tom, že jsme ještě skutečně schopni se o sebe postarat a jsme schopni vzít budoucnost naší
myslivosti do svých rukou!

Vážené kolegyně a vážení kolegové myslivci, prosíme Vás – zamyslete se alespoň trochu nad tímto naším
trochu netradičním přáním do nového roku 2010.
Pokud by se naší společnou aktivitou alespoň část výše uvedených přání v novém roce 2010 splnila,
výrazně by to přispělo k zastavení krize myslivosti a nám myslivcům v honitbách by se jistě lépe pracovalo.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň věnovanou našim aktivitám i za Vaši pozornost věnovanou našemu
internetovému mysliveckému informačnímu systému M.I.S. Slibujeme, že Vás budeme i v roce 2010 o všem
v myslivosti informovat a nikdy nepolevíme v našem boji za reformu myslivosti i za práva nás myslivců v
ČR.

„Moderní myslivosti zdar!“
Za redakci M.I.S.
Petr Horák redaktor

Za APM ČR
Pavel Kříž prezident

