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Klub přátel Klatovska, o.s.

Plán činnosti
na rok 2010

Plán výletů

Výletů a vycházek se mohou zúčastnit i nečlenové. Zveme
na ně srdečně všechny zájemce.
Aktuální místa srazů a hodiny odjezdů budou oznámeny měsíc dopředu v kulturních přehledech, na www stránkách klubu (www.kpk-klatovy.cz) a na schůzích klubu.

17. leden: Železná Ruda - Muzeum Šumavy, výstava Železnorudského klubu. Průvodce: Václav Chabr. Doprava:
vlak
14. únor: Zimní vycházka. Trasa: kostel sv. Mikuláše v Lubech – Výhořice – Loreta. Doprava: pěšky. Průvodci: Ondřej Vansa a Martin Kříž
21. únor: Za českým zlatem. Výlet do Prahy na výstavu
spolupořádanou Českou mincovnou v Českém klubu Obecního domu. Výstava představuje mince a medaile z drahých
kovů, vydaných v České republice. Po prohlídce výstavy procházka Prahou. Průvodci: Milan Baier a Josef Sejpka.
Doprava: vlak
21. března: Život na staré Šumavě. Výlet do Nýrska na celoroční výstavu Vlastivědného muzea Královského hvozdu.
Doprava: vlak, pěšky
18. duben: Cesta k osvobození. Rokycany - muzeum Na
demarkační linii, muzeum Dr. Horáka. Průvodce: Milan Baier. Doprava: vlak
15. květen: Autobusový zájezd - putování středočeským
krajem. Lidice - památník lidické tragédie, Lány - zámecká zahrada, hrob T. G. Masaryka, Kladno - zastávka na oběd,
Křivoklát - gotický hrad. Průvodce: Věra Křížová. Doprava: autobus
20. Červen: Starobylé památky pod Svatoborem. Hrádek
u Sušice - zámek, kostel ve Zdouni, Svatobor. Průvodci: Čeněk Šebesta, Jarka Jánská. Doprava: vlak

18. Červenec: Šumavou jak ji neznáme. Turistická vycházka - její přesný cíl bude upřesněn. Průvodce: Mgr. Milan Hampl. Doprava: osobní auta a pěšky
15. Srpen: Za žichovickými půlpány. Známá i zapomenutá
místa Žichovic a okolí. Průvodce: Jan Kavale. Doprava: vlak.
18. září: Autobusový zájezd - záhadná a romantická Třeboň. Třeboň - speciální prohlídka zámku, návštěva města oběd, Lišov - muzeum hracích strojků. Průvodce: členové
Klubu přátel Třeboně. Doprava: autobus
17. října: Do tajemného lesu Bor. Cestou přes Šibeniční vršek, záhadná propast, naučná stezka, zajímavosti. Průvodci:
Václav Vopava a Martin Kříž. Doprava: pěšky
21. listopad: Zajímavosti hornického města. Kašperské
Hory - Muzeum Šumavy, muzeum motocyklů a hraček, kostely. Průvodci: Emil Kinzl, PhDr. Vladimír Horpeniak. Doprava: autobus
12. prosince: Vánoční město na Otavě - sušický betlém,
prohlídka města a jeho památek s odborným výkladem. Průvodce: PhDr. Jan Lhoták. Doprava: vlak
16. ledna 2011: Horažďovice. Doprava: vlak

Pravidelná setkání

Členské schůze: každý první čtvrtek v měsíci od 19 hodin v
restauraci Kulturního domu Družba v Klatovech
Výborové schůze: každý poslední čtvrtek v měsíci od 18
hodin v salonku restaurace U Radů v Klatovech
Sezení „sekce Historie“: každý poslední čtvrtek v měsíci od
19 hodin v salonku restaurace U Radů v Klatovech

Účast na pietních aktech

5. května: výročí osvobození Zhůří a Klatovy
22. červen: Spálený les - popravy za Heydrichiády
27. červen: Den památky obětí komunismu
21. srpen: výročí okupace r. 1968
28. říjen: Den vzniku ČSR
17. listopad: výročí Sametové revoluce

Brigády

Duben: příprava areálu klubovny U sv. Anny na Hůrce na
sezónu
Duben: úklid městského parku - spojeno s posezením na kolonádě

Akce na Hůrce

30. dubna program začíná tradičně Rejem čarodějnic a májovou veselicí. Občerstvení, masky, zábava. K tanci a poslechu hrají bratři Pelíškové.
Pro děti: Z pohádky do pohádky - tradiční akce, soutěže, pohádkové postavy, zábava. Termín bude upřesněn.
Divadlo - v sezóně od května do září bude každý měsíc jedno představení, různé ochotnické soubory z okolí. Termíny
budeme uveřejňovat průběžně.
Besedy - letní posezení se zajímavými hosty. Termíny budeme uveřejňovat průběžně.

Výstavy

Květen: výstava u příležitosti 65. výročí osvobození v atriu
Kulturního domu Družba v Klatovech. Vernisáž: 19. května. Připravuje: Petr Novák. Akce bude spojená s vědomostní
soutěží pro žáky druhého stupně základních škol.
Listopad: výstava modelů spojená s dětskou soutěží plastikových a papírových modelů v prostorách Základní školy
Tolstého v Klatovech. Připravuje: Petr Novák

Další aktivity

Průzkum historického podzemí Klatov
Průzkum Světelské stezky v úseku Klatovy - Železná Ruda
Vycházky po památkách Klatov sekce „Historie“ - v sezóně
se budou konat od 17.30 hodin před členskou schůzí

