Kandidáti do předsednictva ČMMJ - přehled profesní a myslivecké praxe (převzato na základě osobních souhlasů z podaných kandidátek)
jméno příjmení

Ing. Jiří Červenka

kandidatura na funkci

profesní praxe

myslivecká praxe

předseda

jednatel lesní společnosti

myslivecký hospodář

místopředseda

ředitel státního podniku

prohlížitel

pro ekonomiku a legislativu

zbrojíř
praxe 2000-2020, 20 let

Ing. Miloš Fischer, MBA.

místopředseda
pro spolkovou činnost

ČVUT Praha fakulta strojní

člen ČMMJ 39 let

mezinárodní postgraduální studium VUT a Univerzita Mikoláše Koperníka v Toruni zaměření na managment

předseda MS Okřešice

MBA v PIBS Praha zaměření ekonomika

jednatel HUBERTUS Svojkov

zkušenosti s řízením velkých a středních firem na vrcholových pozicích

mnohaletá praxe v hodnotitelských komisích OMS Žďár n/Sáz., OMS Děčín,

krizový manažer

člen MR OMS ČMMJ Děčín

Žďas, a.s. ředitel divize

předseda ekonomické komise OMS ČMMJ Děčín

TOS Varnsdorf, a.s. výkonný ředitel

člen Klubu sokolníků ČMMJ

Thermoplast, a.s., generální ředitel

člen výboru Klubu sokolníků ČMMJ pro legislativu

Alfaplastik Bruntál, výrobní ředitel

jednatel ČMMJ (1.8.2018-31.3.2019)

Petr Hejduk

místopředseda
pro spolkovou činnost

státní zaměstnanec - policista

zkoušky pro myslivecké hospodáře, rozhočí z výkonu loveckých psů

Ing. Jiří Janota

předseda

ředitel VLS s.p.

VOMZ
předseda ČMMJ

Jan Matulka

místopředseda

realitní manager - majitel realitní kanceláře od roku 1992

předseda OMS Písek od roku 2010

pro spolkovou činnost

obchodní manager - ředitel textilního závodu od roku 2016

místopředseda Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivosti od roku 2013
člen MR ČMMJ
předseda střelecké komise ČMMJ od roku 2015
lektor a zkušební komisař myslivosti
rozhodčí střelby II. stupně

Ing. Josef Orlovský

Ing. Daniel Švrčula

předseda

místopředseda
pro spolkovou činnost

10 let vedoucí pozice v lesnictví

1997 zkouška z myslivosti

3 roky tajemník ÚMČ

od 2003 myslivecký hospodář

2 roky jednatel ČMMJ

od 2003 předseda HS

5 let OSVČ (finance, stavby vodních a retenčních nádrží)

2014-2016 jednatel ČMMJ

od roku 2017 zaměstnán na sekretariátu ČMMJ do května 2019

8 let držitel loveckého lístku

od června do prosince 2019 na stáži u Europien federation formHunting and Conservation v Bruselu

od roku 2016 VOMZ

od ledna 2020 zaměstnán na sekretariátu ČMMJ

od roku 2019 jednatel MS Tuchoraz
od roku 2020 člen OMR ČMMJ Kolín, předseda ekonomické komise

JUDr. Petr Valenta

místopředseda
pro ekonomiku a legislativu

advokát

člen ČMMJ 25 let

řídící funkce v obch. společnostech

myslivecký hospodář

člen dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

předseda OMS ČMMJ
lektor
zkušební komisař
VOMZ
člen OPK

