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Benešov: 15. 11. 2016.
Věc: Zpráva o činnosti Videoklubu ČMMJ za rok 2016.
Vážená Myslivecká Rado ČMMJ.
Videoklub ČMMJ používá ke své činnosti ustanovení Organizačního řádu. Ten je pro Klub od jeho založení
závazným předpisem, ač by se to někomu mohlo zdát nadnesenou frází, ale v našem Klubu opravdu využíváme
jeho jednotlivá ustanovení (včetně všech nutných změn, která přináší změny ve Stanovách ČMMJ z.s), která je naší
zakladatelkou. Pravdou je, že nově přepracovaný a právně ošetřený OŘ Klubu (byl ke schválení předložen dle
úmluvy do právního oddělení v listopadu roku 2015). Dodnes nebyl vrácen, ani jsme žádné připomínky k němu
neobdrželi. JUDR. Mikulecký s námi však (i když jsme o to žádali) nikdy v tomto smyslu nejednal a tak jsme tuto
potřebu zajistili jinak a jinde. To jen na úvod. Pro všechny je náš OŘ od ledna 2016 stále na našich WWW
stránkách k nahlédnutí i stažení.
Akce Videoklubu ČMMJ v roce 2016.
1) 2016-01 Rada Klubu Dolní Čermná Třetí týden v měsíci.
2) 2016-04 Za vlky na Šumavu. Třetí týden v měsíci. Videoklip + fotografie. Akce zveřejněna na webu.
3) 2016-05 Výstava Natura VIVA v Lysé nad Labem. 2 členové přítomni po celou dobu výstavy. Video a foto
záznamy ze zahájení a z akcí po celou dobu výstavy byly pořizovány. Všechny spoty i fotografie předány. Dodnes
klubu neuhrazeny ani cestovní a pobytové náklady. Nikdo s námi nechtěl o této problematice nejen na výstavě, ale
ani později na červnovém SZ ČMMJ hovořit.
4) 2016-06 Jeseníky. Za vysokou zvěří a květenou hor. Zdařilá akce ve spolupráci s revírem Bílý Potok.
5) 2016-08 Setkání Tvůrčí skupiny Klubu s Václavem Svobodou na Kdousově. Mimořádná akce.
6) 2016-09 Za vodními živly našich honiteb a jak na ně. (Dodatek Semináře 2016). Červený potok.
7) 2016-09 Výroba spotu pro OMS a členy SZ od firmy Ekoplant, zabývající se ochranou zvěře prostřednictvím
pachových ohradníků - Pacho-lek. DVD se spotem byl vyroben Tvůrčí skupinou Videoklubu ČMMJ ve
spolupráci se studii Videoduplikace Zlín s.r.o. Na sekretariát ČMMJ bylo předáno potřebné množství kopií a
ty budou rozdány na SZ ČMMJ jednotlivým zástupcům. Tvůrčí skupina Videoklubu ČMMJ uvítala tuto
aktivitu a připravuje pro rok 2017 zapojení členů k získání potřebného obrazového a zvukového materiálu
z celé republiky (podle předem vypracovaných námětů) s postupným zveřejňováním jednotlivých spotů na
webu Klubu a portálu Myslivosti s.r.o. Rádi bychom uvítali podporu členů Myslivecké Rady ČMMJ pro tuto
aktivitu, po případě možnosti zařazení určité části do některého z odborných seminářů, které bude ČMMJ z.s.
v roce 2017 pořádat.
8) 2016-10 Pořizování záznamu z MKP u OMS Nymburk. Záznam byl vyroben, jeho master hotov. OMS Nymburk
předáno 30 ks na DVD a jeden záznam v souboru pro výrobu dalších DVD v jejich režii. I k této aktivitě Klubu by
předseda Videoklubu ČMMJ rád předal informace členům MR ČMMJ na některém jejím jednání. Ne vždy je tak,
jak bylo předem dohodnuto. Z toho pak vznikají naprosto zbytečná nedorozumění.
9), 10), 11), 12), byly individuální akce členů a příznivců Klubu, které souvisely s probíhajícím odborným seminářem
Klubu v roce 2016 nebo s osobní iniciativou seminaristů.
Mimo plánované akce se Videoklub ČMMJ účastnil na popud zaslané nabídky z ústředí ČMMJ Mezinárodní video
soutěže v Nitře. Odeslány byly celkem 3 soutěžní video filmy. Spot Jindřicha Blahaka „Skorec vodní“ získal celkové
druhé místo, další dva získaly Čestná uznání. Jsme toho názoru, že by tento úspěch mohl být považován za velmi
dobré hodnocení, které náš Klub předurčuje k obdobným aktivitám i v letech dalších. Bylo by potřebné si uvědomit,
že Videoklub ČMMJ bude mít 20 roků svého trvání a že jeho vzdělávací program po celou dobu přispíval k propagaci
Myslivosti a ČMMJ z.s. Mnozí jeho členové mají opravdu vysokou odbornost. Z naší strany nás mrzí, že jsme se
nikdo z nás této soutěže nemohl účastnit osobně. Takové aktivity by měly být zhodnocovány i v návrhu našeho
Klubového rozpočtu, pokud bude mít ČMMJ zájem o účast Videoklubu ČMMJ p.s. na podobných mezinárodních
akcích.
Vyřizuje:
Tvůrčí skupina Videoklubu ČMMJ.
Předkládá:
Jiří Vlček, předseda Videoklubu ČMMJ.
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