Plán akcí Českého zemského svazu FISAIC v roce 2021
název akce
výtvarný seminář - jarní
výtvarný seminář - podzimní
výt.mění - výr.jednání skupiny
foto - jarní seminář s výběrem fotek
foto - výběr fotografií
foto - podzimní seminář
foto - výroční jednání skupiny
foto - výstava Photolitera
foto - výběr fotografií s porotou
foto - výstava Galerie Bohemika
film - seminář se soutěží
film - výroční jednání skupiny
filatelie - jednání skupiny
filatelie - seminář skupiny
modelová žel. - výstava DMŽ
modelová žel. - výstava
modelová žel. - výstava
modelová žel. - výr. jednání
IFEF - jednání LKK
IFEF - členská schůze
IFEF - Výroční konference
FIRAC - Valná hromada
FIRAC - výroční jednání
literáti - jarní seminář
literáti - podzimní seminář
literáti - autogramiáda knihy
KRP - jarní seminář
KRP - vánoční tvoření
KRP - výroční jednání
kapela - jarní seminář
kapela - jednání
jednání členů ČZS
KVS
KVS
výstava Den železnice
virtuální foto - zima
virtuální film a video - zima
virtuální výtvarné umění - zima
virtuální literáti - zima
virtuální KRP - Velikonoce

místo
Ramzová
Blatná
Praha
Pardubice
Blatná
Rajecké Teplice
Praha
Praha (SÚBJ)
Praha
Praha
Č.Třebová
Č.Třebová
Kořenov
Praha
Kořenov
Choceň
Kostelec n.O.
ČR
ČR
Praha
Beroun
Česká Třebová
Praha
Jičín
Železná Ruda
Praha
Potštejn
Prudká
Praha
Lomnice nad Popelkou
Praha
Praha
Svitavy
Praha
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR

termín
červenec
listopad
červenec
nekoná se
červen
listopad
nekoná se
nekoná se
červen
bude upřesněn
nekoná se
nekoná se

červen
10.09. - 11.09.
14.08.
04.09.- 05.09.
17.09. - 18.09.
listopad
průběžně
červen
září
červen
listopad
nekoná se
září
říjen
září
listopad
nekoná se
červen
říjen
nekoná se
červen
listopad
září
únor, březen
únor, březen
únor, březen
únor, březen
únor, březen

Plán mezinárodních akcí FISAIC v roce 2021
název akce
Valná hromada FISAIC
jednání vedení FISAIC
KRP - spol. s FISAIC Řecko
modelová žel. - výstava
výt. umění - 34.mez. výstava
foto - 38. mez. výstava
film - jednání mez. TK
film - 29. mez. soutěž
film - LFŠ
přehlídka slov. - čes.filmů
IFEF - 72. Kongres
FIRAC - 59. Kongres

místo
Sofie (Bulharsko)
bude upředněno
Leptokarie (Řecko)
bude upředněno
Zagreb (Chorvatsko)
Svitavy
Bad Salzuflen (Německo)
Bad Salzuflen (Německo)
Strečno (Slovensko)
Strečno (Slovensko)
Frankfurt/Oder (Německo)
Bad Salzuflen (Německo)

termín
02.09. - 05.09.
bude upřesněn
24.09. - 25.09.
bude upřesněn
nekoná se
14.10. - 17.10.
nekoná se
nekoná se
červenec
listopad
nekoná se
15.09. - 19.09.

Vysvětlivky: IFEF - Mez. sdružení železničářů esperantistů, FIRAC - Mez.sdružení železničářů radioamatérů
KRP - Kreativní ruční práce, KVS - Komise vedoucích skupin
ČZS FISAIC - Český zemský svaz FISAIC
TK - technická komise, LFŠ - Letní filmová škola
Změněno: 3.5.2021

