Zpráva o činnosti Klubu přátel PG ČSOP za rok

2012
Rok 2012 byl oficiálně zahájen první klubovou schůzkou 11. dubna. Vstupu do 7. roku činnosti
předcházela pozměněná instalace vystavovaných děl, také doplnění galerijní kroniky (formát A2) o
další strany.
V květnu proběhla beseda o životě a díle současného malíře Vlašimi Vladimíra Nováka, nového
člena našeho klubu. K promítání jeho obrazů využit nový videopřehrávač.
Květen (30. 5.) byl zorganizován zájezd do Takonína na pozvání manželů Pěnkavových a firmy
FABER - na pořad Karel IV. Účast: 22

Na letní měsíce byla zorganizována velká výstava „Fotografové Podblanicka“ ve spolupráci
s Fotoklubem Vlašim. Dne 30. 6. proběhla vernisáž - pro výstavu jsme získali 20 fotografů z Vlašimi
a okolí. Úspěchem je fakt, že většina umělců věnovala své 2 práce pro budovanou sbírku
fotografického umění - jako součást sbírek PG.
Podzimní část akcí byla zahájena schůzkou 5.9. - bylo provedeno společné fotografování členů klubu
(Jana Beranová), proběhla příprava na Podblanický plenér.
Ten byl připraven na sobotu 15. září (již 16. ročník) - součástí byla i výstava obrazů v parku a beseda
o vystavených dílech.

Svoji účastí jsme podpořili i výstavu kolegů fotografů ve Spolkovém domě (3. říjen 2012).
„Hodinka v ateliéru“ - listopad (7. 11.) byla věnována besedě o životě a díle Františka Motejzíka za
účasti jeho manželky (Fr. Motejzík - rok 2012 - 100 let od jeho narození a 10 let od úmrtí).
Předpremiérově byl promítnut videosnímek Stanislava Příhoda „Pocta Motejzíkovi“.
Dne 29. listopadu proběhla v budově Ekocentra výstava obrazů a křest nové knihy člena KPPG S.
Příhody za účasti 17 členů klubu. Celková účast slavnostního podvečera: 120.
4. prosince byl rok 2012 zakončen slavnostní vánoční schůzkou v ateliéru PG.
Členové
V roce 2012 byla též provedena nová evidence členů, byli přijatí další zájemci o klubovou činnost:
Oldřich Hejzlar, Petr Jánský, Majka Doležalová, Jiří Kružík.
Celkový počet členů: 27 (z toho 20 aktivních).
V prosincovém čísle Vlašimského zpravodaje byl uveřejněn článek o klubové činnosti v roce 2012
a společná fotografie členů.

