Výroční zpráva o činnosti
FOTOKLUBU R9 za rok 2017
Fotoklub je tu s námi už 15 let. Nebo my s fotoklubem.
Co jsme v roce 2017 spáchali a co jsme si jen slíbili a nedopadlo?
V únoru 2017 proběhlo tradiční Foto roku.
Vítězem byl pro změnu Marek Tihelka. Bral kupodivu i 2. místo. Třetí místo
ozdobila Irenka. 4. Jana, 5. Pepa.
I sporadičtí tvůrci vytáhnou své majstrštyky 

V březnu jsme uspořádali výroční schůzku fotoklubu v chatě Na Kmínku.
Nejen procházka byla příjemná. Po plánování dalšího roku jsme se rozjařili
sa skončili v kádi. Dále cenzura. Prostě dobrá akce.

Dále se rokem proplétaly individuální počiny, kdy řada skupinek vyrážela
naštěstí i fotit. Namátkou: stále pěkná Pěkná a Šumava, Polana u slovenských
bratrů, výlety do Radhošťa, k Javoru, do potůčků, Moravské Toskánsko, výlet
na skútrech na Pustevny, noční Radhošť, přechod do Karlovic … Málo, ale přece
jsme pomohli Pavlovi s kosením na Zákopčí, tam je to vždycky hezké.
Něco z těchto akcí je zaznamenáno na facebooku R9 a stránkách členů, naše
www stránky skoro uschly.

Léto kromě cestování po hospůdkách znamenalo také historicky I. beach
volejbalový turnaj fotoklubu a také večírek na pasekách s lukostřeleckým
lovem na krabici pilin.

Výrazně aktivní byli někteří autoři ve výstavní činnosti: Pepa Bosák na
Radnici i v Domečku ve Valašském Meziříčí, v Salze, Ostravě a Berouně, Jarda
si střihnul Valašsko s Petrem Linhartem v Salze v Zašové a jistě jsme na něco
zapomněli.

Již tradičně se někteří členové přihlásili do soutěže Valašské krajina a Radek
Jirsák „utrpěl“ vítězství, shodou okolností z jednoho zimně nočního výletu
na Radhošť. Z fotoklubu se účastnili také Marek, Hanka, Michal a Irenka .

Radek a Michal nás zásobovali svými snímky z živé přírody, letos se přidal
s Mišou i Jarda. Ale takové rysy každý nemá, i když to Michalovi fotí jakési
čidlo .
Na poměry fotoklubu monstr akcí bylo oficiální fotografování oslav 750
(nebo kterých) let od založení města Rožnova. Zhostili jsme se úkolu se ctí
a na asi 10 akcích jsme řádně provětrali závěrky našich strojů. Jistě vzniklo
několik skutečně dobrých fotografií, uvidíme ostatně na snad další výstavě
o Rožnovských slavnostech.

V červenci jsme opět prezentovali svými fotografiemi minulý ročník
Rožnovských slavností – očami Fotoklubu R9. Vernisáž příjemná se
studenty ze Sibiře.

V létě jsme udělali i výjezd do Valašského Meziříčí a navštívili výstavu
Czech Press Photo a výstavu v Galerii u doktorů.

V listopadu jsme si střihli focení klubové PF u Javora. Akce minimálně tak
dobrá, jako samotná PF. Díky Markovi za filmeček.

Díky Martině a Radkovi za vánoční večurek a gurmánské zážitky v Mexbaru.
Předseda zdrhnul na lyže.

V průběhu roku se rozšířil počet členů fotoklubu o Hanku. Tož vítej!
Stejně nám do toho moc kecala, tak jsme ji raději vzali do klubu.
Společně jsme za hranice naší malé republiky myslím nevyrazili, jenom
Jarda s Pepou utekli na chvíli do Bukovek z Polské strany. Jistě zkusíme v roce
2018 zorganizovat fotovýpravu do těchto kouzelných míst.

Celý rok nám vydatně pomáhal solidním tiskem Ivoš a Miger. díky!
Velkýýýýý dík patří pokladníkovi Michalovi, který tak systematicky a bez řečí
dělá obě tyto důležité funkce.
Pochvalu udělujeme Irence za podporu ve vyřizování operativy při našem
putování mezi hospodami a Radkovi za korektury některých důležitých kroků
v pidiživotě fotoklubu.
Podařilo se kupodivu i elegantně vyřešit náklady na fotokomoru – platíme
pouze skutečně strávené hodiny v komoře. To byla dřív dost velká bolístka
v nákladech klubu.
Členská základna: 15 lidí. Aj děvčata tu máme. A to je dobře .
A zde je exkurz k začátkům fotoklubu od Radka, který byl v klubu, ještě než se
vlastně R9 narodila .
Fotoklub R9 byl založen na počátku roku 2003. Vznikl z volného sdružení
amatérských fotografů (z Rožnova a blízkého okolí), kteří se do té doby
scházeli v pravidelných intervalech v rožnovských hospodách a diskutovali nad
fotkami, focením, pili při tom pivo a jiné nealkoholické nápoje. A tak se
15.1.2003 (budiž to den posvěcený) rozhodli založit fotoklub, aby tak jednání
svému řád a větší smysl dali.
Jeho název vznikl z prvního písmene slova Rožnov (sídlo fotoklubu) a z počtu
devíti zakládajících členů, tedy R9. Na prvních několika schůzkách bylo
slavnostně vybráno logo, které navrhl člen Dalibor Sehnal (za odměnu byl
zvolen nepsaným grafikem klubu).
A před tím 4 roky od 1999 jsme se scházeli neoficiálně. Letí to, a je to kopec
času. Letos to bylo 15 let, co oficiálně vznikl fotoklub.
Za Fotoklub R9
Jaroslav Polášek a Radomír Jirsák, 28. 2. 2018

