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KDY: od pátku 20. dubna 2018 cca 17:00 - 18:00 hod.  

do neděle 22. dubna 2018 cca 13:00 hodin. 
 

KDE: NA STATKU U MAŘÍKŮ NA DOLNÍ ČERMNÉ, 

kde bude pro nás připraveno jen 8 míst ke spaní. 
 

Z TOHO DŮVODU JE POZVÁNKA URČENA JEN PRO ZVANÉ:  
 

Členy Rady Klubu: Jiřího Vlčka, Miroslava Boříka, Martina Knápka, Ing. Jaroslava Šíra. 

Členy Tvůrčí skupiny: Ing. Zdeňka Maříka, Jindřicha Blahaka, MVDR. Aleše Kyrala, Ing. Vlastimila Nevrklu,  

Příznivce Klubu: Mgr. Miroslava Wolfa, Ing. Josefa Orlovského, Doc. Ing. Josefa Feuereisella Ph.D. 
 

Ostatní zájemci, pokud projeví zájem, mohou na setkání přijet a jednání se účastnit, pokud si zajistí nocleh v Dolní 

Čermné nebo okolí, popřípadě přijedou jen na sobotní jednání. 
 

Na pronájmu prostorů k jednání a ubytování byla za Klub s  majitelem objektu učiněna dohoda. Objednávku vystavuje 

a zajišťuje ekonomické oddělení ČMMJ. Dopravu, stravu a pitný režim si zajišťuje každý účastník sám. V místě je 

dobře vybavená kuchyně, venkovní krb a zázemí. Pro jarní vycházky do okolí bude vhodná dobrá obuv a oblečení. 

Vše pro didaktické zázemí jednání, včetně možných video presentací je zajištěno. Bližší informace přes Webové 

stránky: www.video-club.cz / Mám dotaz / předseda nebo Webmaster. 
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NÁVRH ČASOVÉHO SLEDU SETKÁNÍ: 
 

PÁTEK 20. 04. 2018. 
Doporučuje se příjezd nezi 17:00 až 19:00 hodinou, 

 pokud se osobně nedohodne jiný termín a čas příjezdu. 

Po příjezdu: Nezbytný čas pro ubytování 

a seznámení se s okolím. (Podle počasí). 
 

19:00 – 22:00 hod. 

Společné jednání pozvaných členů Rady a Tvůrčí skupiny. 

Návrh časového sledu setkání a bodů k projednání. Jejich doplnění, odsouhlasení. 

Návrh témat k jednání:  
Současný stav spolupráce ČMMJ s Klubem, Organizační řád Klubu, úhrada členských příspěvků u ČMMJ,  

požadavky administrativní. Videoklub a návrhy účasti 2018 na akcích pořádaných ČMMJ.  

Náměty na setkání Klubu v roce 2018. Nová řešení a návrhy pro Web Klubu. 

Tvůrčí skupina a její činnost v roce 2017, náměty k realizaci pro rok 2018.  

Presentace Klubu – účast na soutěžích 2018. Videoklub ČMMJ letos dovršil 20 let od založení. 

Podněty pro sobotní diskusi. Doba pro nerušení klidu: 22:++ hodin. 
 

SOBOTA 21. 04. 2018. 
Ráno:  

Snídaně. (Podle vlastní chuti a zásob). 

Návrh: vycházka s kamerami do okolí za zvěří. Podle počasí. 

Náhradní řešení: Individuální činnost účastníků. 
 

DOPOLEDNE.  
Cca od 9:00 – 12:00 hod. 

Diskusní dopoledne k projednávaným bodům „pátečním“, návrhy jednotlivých řešení,  

odsouhlasení návrhů pro zápis. 
 

ODPOLEDNE. 
Cca od: 14:00 – 18:00 hodin 

Kde to jsme? 

Odjezdy za poznáváním okolní jarní přírody a skvostů zdejší krajiny.  

Pokud nebude příroda souhlasit? 

Náhradní program dohodneme osobně na místě samém. Varianty připraveny. 
 

SPOLEČNÝ VEČER. 
Připravuje se program (překvapení) pro účastníky,  

aby sami mohli zjistit od čeho je odvozen název: Tvůrčí skupina Video Klubu. 

Doba pro nerušení klidu: cca 23:00 hod. 
 

NEDĚLE 21. 10. 2012. 
 

Dopoledne: 

Podle dohovoru: za zvěří okolní přírody. 

Grafická úprava a doplňky ke společnému zápisu z jednání, jeho odsouhlasení,  

převzetí všech materiálů Webmasterem - ke zveřejnění na Webu Klubu. 

Úklid pronajatých prostor, závěr, odjezd.   
 

Setkání zajišťují: 
 

Jiří VLČEK, Ing. Zdeněk MAŘÍK,  

členové Tvůrčí skupiny Klubu. 
 

Světlo do optik i života.  

České myslivosti ZDAR! 


