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ČESKOMORAVSKÁ
MYSLIVECKÁ
JEDNOTA, z. s.
• Největší myslivecká organizace v ČR
• Vznikla 23. 4. 1923 v Brně a na jejím počátku stály známé myslivecké osobnosti. Například Josef Žalman,
Karel Podhajský, prof. Antonín Dyk, Jaroslav Svoboda.
• Sdružuje v 81 pobočných spolcích a v odborných Klubech přes 60 tis. členů.
• ČMMJ zaštiťuje odborné Kluby jako Klub sokolníků, fotografů, autorů, vábičů, trubačů, přátel ČMMJ,
videoklub a klub Dámy české myslivosti.
• Podporuje práci s mládeží v rámci kroužků mladých přátel myslivosti a ochránců přírody a organizuje
soutěž Zlatá srnčí trofej.
• Spolupracuje s mnoha mysliveckými a příbuznými organizacemi nejen v Evropě, ale i ve světě.
• Je členem Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře – C.I.C (Congres international de la Chasse)
a Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU – FACE.
• Zabezpečuje vzdělávání myslivců, organizuje odborné konference, semináře a školení. Podporuje
myslivecké vědy a výzkum.
• Propaguje činnost myslivců na veřejnosti, pořádá chovatelské přehlídky a jiné kulturní akce jako koncerty,
myslivecké dny, přednášky.
• Organizuje a zajišťuje mysliveckou kynologii, zkoušky psů z výkonu, kynologické memoriály
a střelecké soutěže.
• Informace o činnosti jsou zveřejňovány prostřednictvím vlastního časopisu Myslivost – Stráž myslivosti
s více jak 90-ti letou tradicí.
• Zajišťuje zákonné pojištění myslivců u vlastní pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
• Při obhajobě myslivosti, ochraně přírody a zájmů svých členů spolupracuje se státními a jinými institucemi.
K tomu využívá závěry odborných komisí.
• V rámci ČMMJ působí odborné komise - Střelecká, kynologická, myslivecká, ekologická, kulturněpropagační, ekonomická, organizačně právní a pro zahraniční spolupráci.
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