
Z ARCHIVU VIDEOKLUBU ČMMJ. 
ZALOŽENÍ VIDEOKLUBU ČMMJ. 

 „Na čumendu“ pro kohokoliv. 
 

 

PRAVDA O ČASE: 
 

18. února 1998. 
MZLU Brno, Fakulta Lesnická, katedra myslivosti. První oficiální schůzka a jednání o zaloţení Videoklubu u 

ČMMJ před jednáním MR ČMMJ. 
Přítomni: Prof. Ing. Josef Hromas CSc., Ing. Štěpán Műller, Jiří Vlček, RnDr. Ctibor 
Babička CSc. Ing. Antonín Kriegler.  
 

Návrh zaloţení Videoklubu u ČMMJ odůvodnil předseda ČMMJ Prof. Ing. Josef Hro-
mas CSc. větou, kterou pronesl i na jednání MR ČMMJ (po kterém byl Klub v dubnu 
roku 1998 v Bechyni zaloţen), ale také později na Sboru zástupců ČMMJ v červnu 
roku 1998:  
 

„Mezi zájmovými kluby zabývající se poznáváním přírodních zákonitostí, její ochranou 
a odkazy České Myslivosti má přece jen jeden blíţe k zachycování ztraceného pří-

rodního, ale i lidského času a to nejen svým názvem, podstatou svého zaloţení, ale zvláště mediální činností pro 
Českou Myslivost a Českomoravskou mysliveckou jednotu - Videoklub ČMMJ“.  
 

 
 
 



10. až 12. dubna 1998.  
IVV LVH ČR v Bechyni. (Institut výchovy a vzdělávání pracovníků lesního a vodního hospodářství České Repub-
liky). Ustavující jednání Videoklubu ČMMJ. 
 

MALÁ HISTORICKÁ PRAVDA:  VIDEOKLUB ČMMJ BYL ZALOŢEN 11. DUBNA 1998 VE 13:00 HOD. 
 

Vznik Videoklubu u ČMMJ iniciovali svou činností jiţ od roku 1996 členové ČMMJ, kteří s podporou předsedy 
ČMMJ a členů Myslivecké Rady ČMMJ přispěli právě v roce 1998 k jeho zaloţení. Byli to:  
Prof. Ing. Josef Hromas CSc. - Brno, 
Ing. Štěpán Müller - Karlovice ve Slezsku, 
RnDr. Ctibor Babička - Šumperk,  
       Jiří Vlček - Benešov u Prahy, 
Ing. Antonín Kriegler – KPR-LS Lány,  
Ing. Aleš Škoda – ředitel VLS Hořovice,  
Ing. Zdeněk Mařík – ředitel LZ Dobříš,  
Ing. Jiří Kasina – redaktor časopisu Myslivost,  
Mgr. Miroslav Wolf – člen KPK ČMMJ,  
Ing. Iva Bušinová – redaktorka novin Brno,  
Ing. Jan Hamřík – hlavní inţenýr LS Lány,  
Ing. Miroslav Kutý – profesor SLŠ Hranice,  
Ing. Lubomír Labaj – oborník Třemešná, 
       Pavel Průša - jednatel OMS Jindřichův Hradec,  
       a několik dalších nezištných přátel. 
  



Materiály o zaloţení Videoklubu byly účastníky podepsány a osobně v pondělí 13. dubna 1998 odvezeny do Pra-
hy na ústředí ČMMJ, kde byly v právním oddělení předány. Zakládající listiny Klubu jsme se však od ústředí 
ČMMJ v té době nedočkali.  
Po dalších třech letech a odkládaných jednání nakonec několik členů a příznivců Klubu s vědomím předsedy 
ČMMJ Prof. Ing. Josefa Hromase CSc. vyvinulo úsilí k zajištění právního postavení Videoklubu v působnosti 
ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty). Klub se vyvíjel ke spokojenosti – jen jeho právní postavení nemělo 
váhu ke svým moţnostem. Klubové stanovy neodpovídaly „z právního hlediska“ výkladu ústředí ČMMJ. Bylo do-
konce vyřčeno, ţe z těchto důvodů nemůţe pod ČMMJ takový Klub existovat. Proto je zde nutné připomenout, ţe 
to byla v této době nejednotnost výkladu některých pracovníků sekretariátu ČMMJ a ne (a to za ţádných okolnos-
tí) členů ČMMJ – kteří měli zájem zaloţit Videoklub právě u ČMMJ.  
 
Následnou činností, ale zvláště na přímý popud předsedy Prof. Ing. Josefa Hromase CSc, byl Videoklub u ČMMJ 
„zaregistrován“ a na výjezdním jednání Myslivecké Rady ČMMJ konaném na SLŠ Hranice na Moravě “vzat na 
vědomí“. Jenţe to se jiţ psalo datum: 26. října 2001.   
Toto datum se dodnes uvádí jako „den zaloţení„ Videoklubu ČMMJ. Viz web ČMMJ. Kluby ČMMJ / Videoklub. To 
je také důvod proč se o zaloţení Klubu rozepisujeme právě zde v malé historické pravdě na webu Videoklubu 
ČMMJ.  
 

Od svého počátku (dubna 1998) nabízí Videoklub ČMMJ členům ČMMJ a příznivcům Klubu velkou škálu odpo-
vědí na otázky týkající se „Tvůrčí video a zájmové fotografické tvorby“ v přírodních podmínkách a honitbách. Ve 
svém základu tak Videoklub ČMMJ přispívá po celou dobu své existence k propagaci základních myšlenek 
Ochrany přírody, České myslivosti, ale také své zakládající organizace - ČMMJ z.s. podle svého poslání.  
 
 
 



K těmto účelům slouţí Klubu jeho Organizační řád a vnitřní klubové listiny: 
 

a) dokumenty o svém zaloţení,  
b) desatero Videoklubu ČMMJ, na jehoţ zrodu se právě v roce 1998 nezištně podílel nestor České myslivosti 

Prof. Ing. Josef Hromas CSc,  
c) zakládající listiny Videoklubu ČMMJ z roku 1998,  
d) písemné materiály z let 1998 – 2001 včetně „registrační listiny“ z 26. října 2001, 
e) OŘ (Organizační řád) Videoklubu ČMMJ, průběţně novelizovaný, odpovídající stanovám ČMMJ, z.s. 

 

Velká je uţ řada členů ČMMJ, kteří prošli za dobu existence Videoklubu ČMMJ systémem jeho odborných semi-
nářů, ale i občanů - nečlenů ČMMJ. Mnozí z nich zůstávají jeho velkými příznivci dodnes. Ti, kteří jsou jejich ab-
solventy poznali, ţe zachycováním přírodního času rozvíjí zájmovou činnost nejen pro sebe, ale ţe touto činností 
přispívají k rozšiřování povědomí o České myslivosti v celém systému ochrany přírody.  
 

Videoklub ČMMJ byl zaloţen pro členy ČMMJ a příznivce Klubu s vědomím, ţe dokáţe zajišťovat potřebné zá-
zemí pro jednu z nejkrásnějších ţivotních zálib. Přes optiku záznamových přístrojů poznávat přírodní zákonitosti, 
seznamovat se s ţivou přírodou, Českou myslivostí, scházet se s přáteli a realizovat své vlastní myšlenky formou 
video a fotografické tvorby, tedy poznávat moţnosti sebe sama! 
 

Jiří Vlček  
předseda Videoklubu ČMMJ 

11. listopadu 2015.  
 

 


