Pozvánka na slavnostní vyhodnocení 56. ročníku MO Vysočina
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vyhodnocení 56. ročníku MO Vysočina, které se
koná v Brumově-Bylnici ve dnech 12. - 14. září 2014.
V letošním roce bude závěrečné vyhodnocení MO Vysočina pojato jako širší celovíkendové setkání
fotografů okořeněné focením, prezentacemi a besedami. Proto doufáme, že této možnosti využijete a
z každého fotoklubu přijede více lidí než jenom dva, kteří mají hrazeno ubytování a oběd. 

Program:
Pátek 12. 9. 2014 – program na hradě Brumov zrušen





od 16.00 h. – přivítání prvních účastníků závěrečného vyhodnocení MO Vysočina, ubytování
v městské turistické ubytovně;
od 18.00 h. – prezentace fotoklubů v kulturním domě;
od 19.00 h. – večeře v kulturním domě;
dále pokračování prezentací a volná diskuse.

Sobota 13. 9. 2014







7.00 - 7.30 h. – snídaně;
8.00-11.00 h. – valašská zabijačka (focení, ochutnávka zabijačkových produktů a slivovice,
řezník bude postupovat tak, aby si všichni, kteří budou mít zájem, zafotili), zabijačka bude
probíhat na pálenici v Bylnici (přibližně 600 m od ubytovny);
12.00 h. – oběd ve školní jídelně (vedle ubytovny);
13.00 - 16.00 h. – slavnostní vyhodnocení, předání putovního poháru, cen a pořadatelství,
beseda nad propozicemi, (Kulturní dům Brumov-Bylnice, asi 150 m od ubytovny);
od 16.00 h. – prohlídka města spojená s návštěvou galerií a výstav
o
o
o




vinotéka na náměstí – Miroslav Pinďák, bromostříbrné fotografie
městské muzeum – retrospektivní výstava fotoklubu KFA Brumov-Bylnice
hrad Brumov – EXPRESE – Miroslav Pinďák, Martin Trčka, Martin Křižka – velkoformátové
fotografie

19.30 h. – večeře (Kulturní dům Brumov-Bylnice), po celou dobu bude v KD k dispozici bar
a bufet se zabijačkovými produkty, pivo, víno, slivovica aj.;
od 20.00 h. – prezentace fotoklubů, volný program.

Neděle 14. 9. 2014



od 8.00 h. snídaně (na ubytovně);
9.00 h. pro zájemce fotografický výlet na Vršatecké podhradie a hrad Vršatec (Slovensko, cca 25
km od Brumova-Bylnice).

Poznámka:
Každý účastník závěrečné konference MO Vysočina obdrží volnou vstupenku na sobotu do městského
muzea a do expozic na hradě Brumov. Tuto vstupenku je možno použít už v pátek na brumovském hradě
pro uplatnění sníženého vstupného na Hradní brumování (30 Kč).
V sobotu bude pro účastníky závěrečné konference MO Vysočina prodloužena otvírací doba v městském
muzeu do 18:00 a na hradě Brumov do 19:00 hodin. Vinotéka na náměstí bude otevřena do 18:00 hodin.

Miroslav Pinďák – předseda KFA Brumov-Bylnice

Kontakty
Miroslav Pinďák, tel.: 604 604 674, e-mail: mpindak@centrum.cz
Michal Pleva (organizace, katalogy, tabulky s vyhodnocením), tel.: 605 760 336,
e-mail: pleva@fotokfa.cz
Rostislav Škaroupka (organizace v KD, mapy), tel.:734 114 252,
e-mail: skaroupka@centrum.cz
Web: www.fotokfa.cz

