
Videoklub ČMMJ - sekce Ostrava. 

Všem se omlouváme za odmlku, kterou způsobily studijní povinnosti naší předsedkyně Kateřiny a 

počátek letních prázdnin. Přestože jsme se rozběhli (někteří rozvážným stařeckým krokem) za 

dovolenkovými dobrodružstvími se svými blízkými, podařilo se ostravským klubákům během 

prázdninových měsíců vykouzlit dvě akcičky. Když je tolik volna a na cestování jsme uvyklí, proč 

bychom seděli zavření v klubovně! První (sice malinký, ale náš) seminář ve volné přírodě jsme 

uskutečnili v lokalitě Velké Roudno dne 6. srpna. Jedná se o vyhaslou sopku tzv. stratovulkán 

nedaleko Bruntálu. Počasí nám z počátku dne moc nepřálo a tak byl výhled z rozhledny nepatrně 

omezen, o filmování a fotografování okolní krajiny jsme se ani nepokoušeli. Během sestupu z hory 

nám bylo dopřáno, počasí se umoudřilo, dokonce vyšlo sluníčko a ze zakaboněného pošmourného 

dne se vyklubal nádherný letní den. Kateřina nám ukázala, jaké divy přírody ze světa kobylek máme 

pod nohama.  Velké Roudno je národní přírodní památka a v lokalitě se vyskytuje velké množství 

chráněných druhů jak z živočišné říše, tak z říše rostlin. 

 

Druhá prázdninová akce byla jen taková rychlovka 25.8.2016, zkoušeli jsme natočit západ 

slunce. Pochopitelně jsme v Poodří a nemůže u toho chybět vodní hladina, tentokrát jsme si vybrali 

rybník Prutník, nedaleko Košatky. Aby všechno nebylo jen tak jednoduché, ještě před vlastním 

západem slunce jsme na loukách kolem Odry natáčeli a fotili srnčí. Nic z toho ale nebylo, srnčí 

v protisvětle a ve stínu, to by nebyl až takový problém, potíž představovala vzdálenost. Chtěli jsme ji 

zkrátit, otevřený terén bez možnosti úkrytu a větší skupina lidí, to bylo bez šance. Našli jsme ale za 

odměnu bobří veksl, dnes to necháme být, dnes není šance, ale do budoucna to vidím na velkou 

šanci. Všechno je třeba promyslet a připravit, žeby šance pro dva? No a potom už jenom západ slunce 

a kolem dvacáté hodiny bylo po divadle. Tamtamy duní a zase někdy ahoj. 

S modrou oblohou, zapsal Jindřich Blahak 

 


