
ČINNOST FOTOGRAFICKÉ SEKCE VSMO V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2020. 

 

Po prázdninách v roce 2020 se fotografové sešli na pravidelné schůzce v muzeu v září pouze 

jednou. Další plánované aktivity byly náhle přerušeny emailovou zprávou ze dne 10.10.2020: 

 

Re: Změna plánů 

Zdravím všechny! 

 1/ Zpráva, kterou jsem dostal dnes od paní sekretářky VSMO:  

Vážení přátelé,  

od pondělí 12. 10. 2020 bude zatím na 14 dní zcela uzavřeno Vlastivědné muzeum Olomouc v 

návaznosti na vládní nařízení.  

Z toho důvodu nebude možné od 12. do 25.10. využívat kancelář a přednáškový sál k naší 

činnosti. Prostory budou zakódované. Pokud dojde k jakýmkoliv změnám, dám opět vědět touto 

cestou.  

S pozdravem A. Petrželová – jednatelka VSMO.  

2/ Z tohoto důvodu nemůžeme zkompletovat naši výstavu tak jak jsme plánovali. Proto se 

sejdeme před Muzeem v obvyklou dobu (v úterý 13.10.20 v 16:00) a já do Vás vyberu fotky a 

popisky k nim od Radka. Můžete to i po někom poslat. Potom po dohodě s doc. Krajčím a i 

některým dobrovolníkem u mne výstavu zkompletujeme. Podkladové kartony již včera z muzea 

vyzvedl v Muzeu doc. Krajčí a jsou u mne. Já následně odvezu naši výstavu do knihovny. Ale co 

bude dál nevím. Při tomto vývoji situace třeba zavřou i knihovny.  

Přeji Všem hodně zdraví – Jindřich.  

PS: Posílám plakátek pro naši letošní výstavu, který jsem dostal včera. 

 

Od tohoto dne se veškerá další činnost fotosekce odehrávala především korespondencí po 

internetu. Co všechno jsme v té době plánovali, a nakonec měsíc po měsíci odkládali, je 

zachyceno v emailech našeho předsedy a některých členů, které zde uvádím.        DK 

 

-------------- 

 

18.10.2020 11:55   Re: Panely výstavy 

Zdravím všechny  

Napadlo mne zdokumentovat panely naší výstavy, tak jsem vám je poslal přes "Úschovnu". 

Pokud se situace nezmění (a já si nemyslím že ne), tak fotografie na měsíc Říjen mi pošlete po 

27.10.20 po internetu. Dám je na "Rajče" tak jako v minulosti v pořadí v jakém mi přijdou. 

Pokud by nás pustili do Muzea tak tato varianta padá. Ale je nás více než 6.  

Jinak bych se ozval.  Jindřich. 

--------------- 

 

21.10.2020 10:32 Re: Nová výstava 

Zdravím všechny  

Včera jsme s doc. Krajčím doručili fotografie do knihovny "Jungmanova". Při té příležitosti jsme 

zjistili že na příští rok nemá knihovna žádné další nabídky. Bylo nám tedy nabídnuto, zda 

nechceme na leden a únor dodat fotky s tematikou "Zima". Je k dispozici 15 panelů na výšku a 1 

panel na šířku rozměru 60x40. Každému zájemci zatím přidělíme 1 panel. (1 panel na výšku už 

dostal Karel Hula). Pokud vybyde, můžete se přihlásit o další. Proto potřebuji co nejdříve znát 



Váš zájem! Panely je potřeba dodat do 18.12.20, takže až tolik času není. Proto od Vás potřebuji 

co nejdříve:  

1/ Kdo se zůčastní.  

2/ Název(y) a počet fotek (2xA4-1xA3)  

3/ Jaké koupíme podložky (hnědá nebo černé), koupí potom Z. Vích.  

To proto, abychom mohli tak jako u stávající výstavy, panely nachystat (asi zase u mne), situace 

nic jiného zřejmě nedovolí.  Až tohle budu mít, tak zase požádám Radka o zajištění popisů.  

Proto vás prosím, o co nejrychlejší odpovědi kvůli dodatečnému rozdělení zbylých panelů. 

Nezapomeňte, že kvůli ekonomičtějšímu rozdělení panelů po místnosti je na délku jen jeden!  

Dále jsem se dohodl s knihovnou, že tam asi umístíme návštěvní knihu. Byla nám nabídnuta i 

možnost uspořádat vernisáž, ale to by asi teď nebylo vhodné. Nicméně jsme se dohodli že místo 

pravidelné schůzky, která by měla proběhnout v úterý 27.10.20. se sejdeme v knihovně 

"Jungmannova" a prohlédneme si naši výstavu. Kdo přijde, přijde. Tohle je dohodnuto.  

Pošlete prosím požadované informace a barvu podložky co nejdříve. Snad se uvidíme i v úterý 

sedmadvacátého. Pokud jsem na něco zapomněl tak se ozvěte.    Jindřich. 

--------------- 

 

27.10.2020 12:24 Re: Výstava leden 

Zdravím všechny  

Nevím, jestli na další výstavu za této situace vůbec dojde, ale kdo je připraven není zaskočen. 

Takže bych od vás opravdu potřeboval další údaje. Ukáži vám, co zatím mám:  

Tylová Eva - 1V - Podložka černá  

Pecha Ladislav - 1Š -  

Rabčan František - 1V - Podložka černá  

Paruza Radislav - 1V -  

Vích Zdeněk - 1V - černá 2 foto A4 - názvy - Cestou na Praděd, Mrazík čaruje  

Hula Karel - 1V - Podložka černá - 1x A3 - Název - Bílí čerti  

Flusek Jindřich 1V - Podložka černá - 1x A3 - Dóm v zimě  

Takže zatím mám přislíbeno od 7 lidí 6 panelů na výšku a 1 na šířku. Názvy a počet fotek jen od 

tří. Na černé podložce se shodne asi většina. A to je zatím málo!  A proto Vás prosím, i když se 

zdá že je dosti času, vy ostatní se probuďte, protože výstavní prostory se málokdy sami nabízejí! 

Očekávám od všech ostatních, že obsadí alespoň jeden panel, abych zbytek mohl dát k dispozici 

těm, kdo budou mít zájem ještě o další. Doufám, že se co nejdříve ozvete. Zdenka prosím, aby 

pokud bude mít čas, zajistil černé podložky.   Jindřich.   

PS: Pošlete fotky na říjen. 

--------------- 

 

02.11.2020 v 11:49 Kalábová Pavlína napsal(a): 

Vážení přátelé, 

doufáme, že jste zdrávi a že se Vám dobře daří. Protože jsme optimisté a věříme, že se situace 

bude postupně vracet do normálu, chceme Vás požádat, abyste se zamysleli nad programem 

Vašich sekcí ve VSMO pro rok 2021. Program bychom chtěli sestavit do konce listopadu a 

prosíme Vás nejpozději k tomuto datu o zaslání návrhů.... 

Pokud to bude možné, rádi bychom udělali i tradiční schůzku předsedů sekcí, a to v úterý 24. 

listopadu 2020 od 15,30 hod v prostorech muzea. Místo ještě upřesníme s potvrzujícím emailem 

o konání schůzky po 20. listopadu 2020, kdy doufáme, že již bude znát aktuální proticovidová 

opatření. 

S pozdravem Jan Kadlec a Pavlína Kalábková 



--------------- 

 

06.11.2020 Re: Schůzka předsedů 

Dobrý den 

I když si myslím, že uzavření muzea a zákaz shromažďování se do 24.11.2020 nezruší, dovolím si 

upozornit, že i kdyby se tak nějaký zázrakem stalo, potom schůzka předsedů koliduje s 

pravidelnou schůzkou Fotosekce. Potom bychom se asi museli nějak rozdělit. Protože, pokud by 

byla možnost se opravu sejít, potřebuji se ve Fotosekci domluvit na nové výstavě kterou chystáme 

po dohodě opět v knihovně "Jungmannova" na téma "Zima". 

Za Fotosekci Jindřich Flusek. 

--------------- 

 

06.11.2020 16:42 Re: Výstava leden 

Dobrý den, pane Flusek, 

zrovna jsem Vás chtěla také kontaktovat, s podobným návrhem. Knihovny se 3. listopadu 

neotevřely a vůbec netuším, kdy by k tomu mohlo dojít. Myslím si, že posunutí výstavy je výborný 

nápad. Jen trochu přemýšlím nad tím, jak to udělat, když točíme výstavy vždy po 2 měsících – 

leden–únor, březen–duben. Teoreticky bychom to mohli takto udělat, ale zimní variace by pak 

zasahovaly do dubna, a to je už jaro. Jaký na to máte názor Vy? Nemáte něco, co by se dalo 

použít březen až duben a tuto výstavu původní bychom nechali do konce února? Dejte mě prosím 

vědět, jak se domluvíte s ostatními členy, budeme to muset dát do tisku. Snad bude zjara lepší 

necovidová situace a mohli bychom udělat i tu vernisáž i pro veřejnost. Březen je navíc měsíc 

čtenářů, tak by to bylo fajn. Co Vy na to? 

Přeji Vám krásný víkend a držte se. Zdravíme z Jungmannky. Libuše Soukopová a Petra 

Mazáčová 

--------------- 

 

09.11.2020 13:16 Re: Výstava leden 

Zdravím všechny  

Naše schůzky se až do odvolání RUŠÍ! Má být schůze předsedů 24.11.20, ale ani ta s největší 

pravděpodobností neproběhne. Navíc koliduje opět s naší pravidelnou schůzkou, ale i na to už 

jsem upozornil, a to by se vyřešilo! Dále, naše nachystaná výstava se prozatím také ruší a 

vzhledem k situaci proběhne někdy později. Místo ní bude v termínu leden – únor (pokud se 

otevřou knihovny) viset naše připravovaná výstava "Zimní variace", ke které jste mi slíbili fotky. 

Ty bych prosím potřeboval nějak dopravit ke mně a já je společně s doc. Krajčím zase nalepím. 

Takže pokud budete mít cestu kolem, tak mi je dodejte domů do začátku prosince, nebo se 

budeme muset domluvit na místě předání, protože v muzeu to nepůjde.  Pár fotek už doma mám. 

Z tiskárny Epava jsem sehnal sametově černé kartony, na které to nalepíme. Radku, tebe prosím, 

vytiskni zase jména a názvy fotografií. Přikládám kompletní seznam vystavovatelů. Změnu 

výstavy jsem už projednal s ředitelkou knihovny paní Soukupovou, a slíbil že novou výstavu 

dodáme do 18.12.2020. Zároveň Vám oznamuji, že naše pravidelné vánoční posezení také 

vzhledem k situaci asi neproběhne (pokud se nestane nějaký zázrak). Zatím o žádných dalších 

katastrofách nevím, doufám že jste všichni v pořádku a přeji vám hodně zdraví. Jen prosím o 

brzké doručení fotek.     Jindřich.  

PS: Pokud by se něco změnilo tak se ozvu.   Moje adresa: Jindřich Flusek U Morávky 274/11 

77900 OLOMOUC.   

--------------- 

 



09.11.2020 17:33 Re: Blatenská růže 

Zdravím dnes ještě jednou. Od Radka jsem dostal tento email:  

Zdravím, co uděláme s MO Blatenská růže? Jistě jste dostali ode mne email od KAMFA.  

Mám poslat přihlášku, budeme hlasovat anebo to pro tento ročník vzdáme? R. K.  

Mluvil jsem s Hulou a Víchem a shodli jsme se, že by bylo škoda "Blatnou vzdát". Takže Karel 

slíbil 1 fotku, Zdenek 2, já se přidám také se dvěma. Proto se ptám, co Vy na to. Fotek je třeba 

nejméně 15, kartony na podlepení snad dáme také dohromady. Přece nás nebude omezovat 

nějaký blbý vir! Proto Vás prosím o odpověď na dvě otázky.  

1 - zúčastníme se?  

2 - pokud ano kdo se připojí s fotkami a s kolika.  

Fotografie by bylo potom třeba dodat Radkovi, pokud by byl ochoten se ujmout se další 

organizace. Podle odpovědí, které mi pošlete se rozhodneme. Hlasovací skóre Vám všem potom 

pošlu.  Jindřich. 

--------------- 

 

17.11.2020 11:22 Re: Blatenská růže 

Zdravím všechny  

Takhle zatím vypadá osazení mapového okruhu "Blatná". Pokud se chcete také zúčastnit pište 

prosím rychle, ať můžeme upřesnit počty a někomu případně ubrat. Konečný stav je 15, i se 

seriály. Zatím máme slíbeno 14 fotek. Seznam přikládám. Jindřich. 

--------------- 

 

23.11.2020 17:39 Re: Výstava Zima a MO Blatenská růže 

Zdravím. Připomínám Vám všem, že stále od většiny z Vás NEMÁM fotografie ani na "Zimní" 

výstavu do knihovny, ani do mapy "Blatná“. Prosím o urychlené dodání, mám vytištěna jména, 

názvy, podložky sametově černé, (takové jsme ještě neměli). Takže všechno je přichystané, ale 

kromě fotek. Musíme mít čas je také nalepit!!!!!!! Snad Vám nedá tolik práce mi fotky donést! I 

ty do Mapy, Radek si je u mne vyzvedne.  DĚKUJI – Jindřich. 

PS: Doufám, že to nebudu muset znovu připomínat. 

--------------- 

 

Od: rjkratochvil@seznam.cz 

Datum: 26. 11. 2020 13:30:52 Re: Mapa Blatná 2020-2021  

Zdravím, spolu s fotkami musí každý zúčastněný autor zaslat fotku v elektronické podobě, 

abychom je mohli poslat pořadateli. Sice ještě nové propozice zatím nedošly, ale určitě budou 

platit ty loňské, takže abychom byli připraveni. Tak mě napadá, že tyto el. soubory jednotlivých 

fotoklubů by pořadatel v době Covidu mohl posílat místo těch v papírové podobě. Tak bychom 

mohli hodnotit fotky z domova a já bych je nemusel znovu fotit a rozesílat všem členům našeho 

fotoklubu k ohodnocení.    Rad. Kratochvil 

--------------- 

 

27.11.2020 15:40 Re: Mapa Blatná 2020-2021 

Zdravím, přeposílám stanovisko pořadatele k elektronické formě mapového okruhu. Propozice z 

loňska platí i pro tento ročník, který zasílám jako přílohu.   Rad. Kratochvil 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: fotoklubkamfo@seznam.cz 

Komu: rjkratochvil@seznam.cz 

Datum: 26. 11. 2020 20:49:46 



Předmět:   Re: Mapa Blatná 2020-2021  

Dobrý den, propozice, jak jsem psal již nedávno, jsou stejné jako v loňském roce, takže žádné ani 

nepřijdou. Na elektronickou formu nejsme připraveni. Zatím předpokládáme, že v příštím roce se 

situace podstatně zlepší. Za náš fotoklub se určitě k hodnocení budeme scházet normálně.  JK 

--------------- 

 

03.12.2020 13:25 Re: Pravidelné schůzky Fotosekce 

Dobrý den  

Dle vedení VSMO a i vládních nařízení obnovujeme pravidelné schůzky Fotosekce. Poslední 

letošní schůzka proběhne v úterý 08.12.20 v 16: 00 hod., jako obvykle v muzeu. Mám pár 

novinek, o kterých byste měli vědět, ale je to na delší povídání. Jinak jsme s doc. Krajčím 

zkompletovali naši "Zimní výstavu" a příští týden ji odevzdáme do knihovny. Zbytek informací v 

úterý.   Jindřich. 

 

PS.  Výstava je obsazena takto: 

01/ Tylová Eva -          1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Pohádková krajina Beskydská zima 

02/ Pecha Ladislav -    1 Š -   Podložka černá - 2x foto A4 - Z valašska 1,2 

03/ Rabčan František- 1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Zima v Olomouci 1,2 

04/ Paruza Radislav-   1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Svítání na Pradědu, Království ledu 

05/ Vích Zdeněk -        1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Cestou na Praděd, Mrazík čaruje 

06/ Hula Karel -         1 V -   Podložka černá - 1x foto A3 - Bílí čerti 

07/ Flusek Jindřich -   1 V -   Podložka černá - 1x foto A3 - Dóm v zimě 

08/ Vykydalová Jana - 1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Zimní zastavení I, Zimní zastavení II 

09/ Foret Gustav -       1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Podzim, Okno. 

10/ Krajčí Dimitrolos -1 V -   Podložka černá - 1x foto A3 - Závěje u Špindlerovky 

11/ Kratochvil Radomir- 1 V -   Podložka černá - 1x foto A3 - Sněhové zábrany 

12/ Kratochvil Radomir- 1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Malíř mráz, Sněhové jazyky  

13/ Flusek Jindřich -      1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Zimní háv I,II 

14/ Vích Zdeněk -            1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Šumavská zima I,II 

15/ Tylová Eva -            1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Mrazivé kouzlení, Pod peřinou 

16/ Jozef Beran -            1 V -   Podložka černá - 2x foto A4 - Jínění.jpg, Zimní procházka.jpg 

--------------- 

 

04.12.2020 16:20 Re: Výstava Fotografické sekce na chodbách VMO 

Vážený pane magistře, 

obracím se na Vás za Vlastivědnou společnost muzejní v Olomouci s prosbou o umožnění výstavy 

naší Fotografické sekce na chodbách VMO v příštím roce. Termínu bychom se přizpůsobili a vše 

s Vámi řádně projednali.   

Fotografická sekce pravidelně prezentuje ve VMO výsledky své práce a například v letošním 

roce měla v muzeu úspěšnou výstavu, která byla podpořena i Olomouckým krajem, který přispěl 

na vydání výstavního katalogu.    

Co Vy na to?  Bylo by to opět možné? 

Pavlína Kalábková, místopředsedkyně VSMO 

--------------- 

 

 

 



17.12.2020 17:30 

Zdravím   Re: Naplánované akce prozatím ruší  

Protože všichni asi víte, jak momentální situace vypadá, tak vás asi nepřekvapí, když vám řeknu, 

že se všechny naplánované akce prozatím ruší!  Tj. pravidelná schůzka v úterý 22.12.20, další 

naplánovaná vánoční schůzka 29.12.20, protože jsou všechna muzea a knihovny opět ZAVŘENÉ.  

Zda bude vernisáž naší výstavy 14.01.2021 ještě upřesním, ale moc s tím nepočítejte. Pokud bude 

nejhůř, tak jsem dohodnutý s paní ředitelkou knihovny o možném posunutí naší výstavy o měsíc. 

Ale nechci předbíhat. Teď prosím pošlete fotky na měsíc prosinec a eventuelně i PFky. Víc zatím 

nevím a případně se ozvu. Přeji Všem ZDRAVÉ a šťastné Vánoce a veselý Nový rok.   Jindřich 

Flusek. 

--------------- 

 

21.12.2020 10:45  Re: Aktuality na webových stránkách fotosekce.  

Zdravím  

Nevím kolik lidí sleduje naše Webové stránky, ale v Aktualitách je poslední zápis z 10tého 

měsíce, což není úplně nejčerstvější. Nedalo by se s tím něco udělat? Dám na "Rajče" letos 

novou složku s PF které dostanu, protože si je letos nemůžeme vyměnit, tak ať jsou alespoň k 

vidění.    Jindřich. 

--------------- 

 

10.01.2021 17:24 Re: Vernisáž výstavy „Zima“ 

Dobrý večer  

Vracím se k našemu dnešnímu rozhovoru. Chtěl bych vás poprosit, zda by nebylo možné do 

oznámení nového termínu zahájení naší výstavy přidat, informaci o ukázkách práce Fotosekce, 

které bychom předvedli na zahájení a nabídce účasti ve Fotosekci z řad účastníků zahájení. Je 

nás čím dál méně a věkový průměr také není nejlepší. Tohle by nám dosti pomohlo. Také jsem se 

Vás zapomněl zeptat, zda bude možné po ukončení u Vás, přesunout výstavu do další knihovny, 

jak jsme o tom mluvili (asi Holice).     Děkuji za vstřícnost a pochopení. Jindřich Flusek. 

--------------- 

 

17.01.2021 11:29 Re: Změna termínu naší výstavy v knihovně 

Zdravím všechny  

Opět se změnil termín naší výstavy v knihovně Jungmannova. V důsledku vládních opatření je 

výstava (která už visí) posunuta na termín únor-březen. Vernisáž se bude konat (pokud Bůh a 

korona vir dovolí) v úterý 23.02.2021 v 16:30 v knihovně. Proto Vás prosím, počítejte s tím 

dopředu, ať je nás tam co nejvíce. Mohl by tam proběhnout i veřejný výběr snímků na měsíc 

únor, (je to termín naší pravidelné schůzky) abychom si udělali trochu reklamy a nalákali snad i 

někoho k nám.  

Další snad dobrou zprávou je, že po aktivitě místopředsedkyně VSMO paní Kalábkové, za naší 

účasti, máme zajištěnou, snad dle možností pravidelnou výstavu na chodbě Muzea, tak jako 

minule. Výstava by měla být od poloviny září. Panely budou stejné jako minule (100x70) a jejich 

počet by měl být asi také stejný. Bylo jich i s úvodním 24. Takže můžete začít pomalu chystat 

fotky (30x40 a větší). Formát 18x24 se na tuto výstavu moc nehodí. Řekl bych, že při našem 

počtu budou vycházet dva panely na člena.  

Pokud vládní opatření dovolí, naše pravidelná schůzka by měla být v úterý 26.01.21 v 16:00. 

Uvidíme podle situace. Ještě se ozvu.     Jindřich. 

 



 

PS. Vystaveny jsou tyto fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

--------------- 

 

22.01.2021 17:24 Re: Fotky na leden 

Dobrý den všem.  

Pokud máte, pošlete fotky na leden. Jinak žádné nové informace nemám. Asi musíme počkat, až 

se stávající situace umoudří.    Jindřich. 

--------------- 

 

19.02.2021 17:30 Re: Nový termín výstavy „Zima“ 

Dobrý den  

Po dnešním telefonátu s paní Soukupovou (knihovna) jsem se dověděl, že se naše výstava zatím 

posunuje na měsíce březen - duben. Tím padá i plánovaná vernisáž na 23.02.2021. Co bude dál 

nevím. To této republice neví ani ti údajně nejchytřejší a na fotbale na Slávii se to asi včera 

nedověděli!    Jindřich. 

--------------- 

 

Dodatek: Po této zcela aktuální prognostice našeho předsedy nám nezbývá než čekat, jak 

dlouho se ještě bude odkládat otevření poboček Městské knihovny v Olomouci a tím i 

zpřístupnění naší zimní výstavy. Pro úplnost ještě připomínám, že jsme na podzim 

zkompletovali ještě jednu výstavu pro pobočku městské knihovny – a to na šedých 

podkladových panelech (13 autorů), která měla viset v listopadu r. 2020. Máme tedy rezervy.   

Pokračovalo také pravidelné měsíční hodnocení fotografií členů, i když jen dálkově on-line 

na našem úložišti na https://vsmo.rajce.idnes.cz/       DK 
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