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a počátku roku
se členové
klubu historje
a vlastivědy
HusLopečska

schází na výroční schúzi, aby
se ohlédli ve své činnosti za
rokem minulým, zhodnotili
své hospodaření, ále také
náplánovali činnost na rok
nastávajici,

v roce 2016 uskutečnil
klub devěr přednášek , z to-
ho tfi Cestopisné (Turecko,
Ararat, Tanzánie). pét histo-
rických (Př€myslovci, Pře-
mysl otakaí IL,leroným
Pražský, Lov(i mamutů pod
Pálavou a židovské zvyky) a
prirodovědnou z oblasti ast
rolo8ie (co je nového v€
slunečnl soustavě). Předná-
šeli odbornlci, což se proje-
vilo i na zájmu posluchačů.

Dalšl oblast činnosti je
pořádánl poznávacích 2áje2-
dů, těchto se zúčástnilo cel-
kem 385 zájemců nejen z řad
členú, Nejvěší záiem byl o

návštěW hladu Kost a Jičína,
dl€ ani ostatní nezůstaly v
pozadí, ať už Cil byl blízký či
vzdálenějši, Dle možnostl se
snažíme Zaiistit píúvodce,
abychom ddné město mohli
poznat co neilép€, ]uniál€s.
předvánoční pos€z€nl či po-
táborové setkání, jsou akce,
které maji neformální cha_
rakter a nabIzí přltomným
setkáni a pobavení

I dalši aktivity nablzi zá-
ba!'tr, soutěžení. odreagováni
či ryPlněni volného času
Mám tím na mysli heíní od-
poledne pod názvem "Pojd
se 5 námi bavit, poid si s
námi hrá!", kteíé probíhá již
rok jednou týdně bud venku,
nebo ná penzionu. Dalšj ob-
dobnou činnostl jsou tábory
Na stará kolena, jejichž sed-
mý íočník 5c konal právě
loni Dva tuínusy ve slylu
Zlatokopecké horečky a tý-
den ve vlru tance, Ten byl
ry"ýrcho]cnlm píáCe tanečni
skuPiny TančiIny na stará
kolena Po vi(. než ročním
nácviku tancú ve stylu

country, Tance neisou ien o
Pohybu, ale dajl zabíat
zejméná po stránce zapama
továnl fi$lr, koordin.c€ íu
kou e nohou, ale iv€ spolu.
práci s ostatnlmi t.n€čniky.

I když akcl proběhlo hod-
ně, některé se neuskutečnily
z důvodů časových či or8a-
nizačnich. někteřá témáta
přednáš€k se nepodařilo za-
jistit l€ktorsky a musela být
nah.razena jinymi

Llnnost v tomto roc€ se
odvíjí zejména z podnělů
členú, přihližíme i k yýročím
roku 2017 Připrávuieme osm
přednášek z histoňe (napří'
klad Mdrie T€rezie). o
Lednicko-Valtickém areálu, o
HustoP€čsku, cestopisnou o
usÁ a také bcsedu s kňmi
nalisty, Do Bratisla\y, na
LiDno s návštévou otáčivého
hl'ediště v Českém Kíum]ově,
do !.ichodnlch a sřednlch
Čech, ale i po reglonu, jsor,r

plánovány letošni výlety, V
doprovodu Teis(era si ch(e-
me prohlédnout rajhladský
kláštet v Bmě se dle mož

nosti zapojit do komentova-
ných Prohlldek. navštlvit
otevřenou zahradu a usku-
tečnit botániCkou rycházku,
lsou to plány nemalé, ale
usku!ečnit€lné, Realizace
alstává v rukách zeiméná
nového sedmičlenného \ý-
boru, který byl na schúZi
zvolen. zapojit do or8anizace
se múže každý,

Klub v roce 2016 dosáhl
počtu l85 členů 2 35 obtl
(11o č]€nů z Hustopeči) a
začináme mit problémy 5
prostory ke konání předná-
šek či setkáván'. s napětim
očekáváme rekonstrukci ki
na, kde by se v budoucnu
odpovidajici sálonek mohl
i},tvořit,

Přeji klubu, aby i v da]šich
]etech rozdával svým členům
radost, příležitost přinášet
nové poznatky z Flzných
oblastí, voziI je na zajlmavá
a nepoznaná místa, byl mís-
tem setkávání, pohody a
vzájemné úcty a byl i nndále
o j€ho činnosl upiímný zá-
lem,


