
                      

                                                   

 

 

 

KDO JE V POJETÍ VIDEOKLUBU ČMMJ MYSLIVCEM? 

 Člověk, který ve svém volném čase rozvíjí svou zálibu v oblastech České myslivosti a 

Ochrany přírody. 

 Využívá svých vlastních schopností, umu, dovedností a poznání, které mu Videoklub 

ČMMJ nezištně nabízí, v zájmu své záliby.   

 Formou vlastní nebo společnou se členy Tvůrčí skupiny Klubu se aktivně věnuje video, 

fotografické nebo textové tvorbě dotýkající se oblastí České myslivosti a Ochrany 

přírody a z toho důvodu je ochráncem nejen všech druhů zvěře, ale také přírodních 

společenstev daných pojmy fauna a flora. 

 

CO VE SVÉM VOLNÉM ČASE DĚLÁ? 
 Aktivně podporuje svou presentační činností péči o kvalitu zvěře, její chov ve 

volné přírodě nebo zařízeních pro chov zvěře k tomu určených a aktivně se 

účastní akcí směřujících k zastavení šíření nákaz zvěře.  

 Je zastáncem zachování počtů zvěře ve volné přírodě v takovém množství, aby 

nepůsobila škody na zemědělském, lesnickém a rybničním hospodaření. To však 

jen za předpokladu, že i druhá strana je ochotna vytvářet podmínky směřující ke 

zlepšování stávajícího životního prostředí zvěře a dohody akceptovat. 

 Jako člen ČMMJ má právo zvěř chránit, ale také se účastnit cílevědomého chovu 

i lovu zvěře, pokud má k tomu patřičná oprávnění. 

 Podporuje a propaguje přikrmování zvěře v období nouze, její správnou výživu a 

ozdravné metody k zajištění zdravotního stavu zvěře, včetně spolupráce 

s veterinárními zprávami.   

 Propaguje a osobně se účastní ochrany všech mláďat v krajině, včetně srnčat 

před jejich vysečením. Svou znalostí získanou v Klubu propaguje nové metody 

možné ochrany před jejich likvidací a to i hnízd v době zemědělských prací.  

 Ve svých dílech propaguje nutnost zajištění vodních zdrojů v krajině, zřizování 

napajedel a úprav studánek a pokud je aktivní myslivec účastní se zakládání 

políček pro zvěř, vysazování dřevin a keřů v honitbě, kterými se zvěř živí a podílí 

se na propagaci zakládání trvalých nebo dočasných remízů. 

 Z akcí pořizuje záznamy, ty upravuje do video spotů, foto alb, článků a ty 

zveřejňuje na www stránkách Videoklubu ČMMJ. 

 Ctí Organizační řád a Desatero Videoklubu ČMMJ.  


