ZÁPIS
ze schůze Občanského sdružení Karel Klostermann, spisovatel Šumavy
konané v Sušici, hotel Pekárna, dne 16. května 2008

Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. úvod – předseda V. Sklenář, přivítání hostů – p. Dennerlein člen bavorské sekce,
p.Huněk z O.S. Společnost za pozitivní přístup k životu z Kladna
2. shrnutí dosavadních akcí v Roce oslav K. K. /známka, vydání knih, otevření
Hauswaldské kaple, výlet pro handicapované klienty ze Stodu a Zdíkova/
3. představení loga a razítka, poděkování p. Štemberkovi; autorem je ak.mal. Ludvík
Kovář z Lipové Lhoty u Sušice
4. výstava v Plzni v mázhausu – ŠUMAVA K.KLOSTERMANNA, fotografický salon
členů OS a jeho přátel; termín výstavy 30.6. – 11. 7. 2008, vernisáž 30.6. v 16.30h.;
materiál se shromažďuje u V. Knetlové do 30.5., výběr provedou Knetlová, Stelzer,
Janda 6.6.2008, výroba fotek v Plzni, instalace 27.5.2008
5. představení knihy R. Rebstöcka Urvané listy /reprint původního třináctého díla
K.K./, je to již 10 kniha, kterou vydal
6. Diskuse:
-

p. Silovský – možnost použití materiálu OS – DVD z televizního pořadu Toulavá
kamera, Toulky s L. Smoljakem pro Českou Kanadu

-

Přehled akcí, které pořádá či spolupořádá OS K.Klostermann, spisovatel Šumavy:

-

30.5. – 1.6. 2008 seminář pod vedením Dr. Schwarze z Adalbert Stifter Verein,
Mnichov /p.Sklenář/

-

23. 5.2008hodin v Kašperských Horách v muzeu, koncert a otevření výstavy Ozvěny
světů K.Klostermanna /p. Sklenář/

-

3.6.2008 vernisáž výstavy V ráji šumavském /…plzeňští výtvarníci Karlu
Klostermannovi v Plzni Galerie J.Trnky, v 17 hodin; výstava potrvá do 28.6.2008 /p.
Knetlová/

-

30.6.2008 vernisáž fotografického salonu v Plzni – viz bod 4 /výše/

-

1.7.2008, 10 hodin, otevření Klostermannovo stezky, Rokyta; doprovodné texty
v češtině a němčině /p. Kec/

-

5.7.2008 odhalení skleněné pamětní desky Dr. Josefu Klostermannovi na Hůrce,v
10hodin /p. Sklenář, Kec/

-

5.7.2008 vernisáž výstavy V ráji šumavském /putovní výstava bude převezena z
Plzně/, Kašperské Hory, radnice v 15hodin, potrvá do 31.8.2008; poté bude
instalována v Muzeu Šumavy v Sušici /5.9. – 31.10./; v 17 hodin v kině K.Horách
projekce filmu Pozdní láska /p. Knetlová, Sklenář/

-

13.7.2008 19.30 hodin, K. Hory Pietní akt u příležitosti 160 let od úmrtí K.K. /p.
Sklenář/

-

19.7.2008, slavnostní akce ve Štěkni – obec i zámek; čtení v češtině a němčině Naše
chůva Sabina, pozváni zástupci z Haagu am Hausruck /Horní Rakousko/ a Bavorska /
p. Dennerlein/

-

16.8.2008 pouť na Srní, v 10 hodin u Hauswaldské kaple slavnostní Hubertská mše
/hornisté, slouží kněží z K.Hor a Velhartic/; /p.Sklenář/

-

příspěvek p. Dennerleina, zda-li naše OS něco ví o vzniku Institutu K.K. ve Štěkni;
objevila se zpráva v tisku; zaujme naše OS k tomu nějaké stanovisko? F. Sáček
vystupuje jako místopředseda OS!

-

Pietní místo v Srní – původně iniciovalo naše OS, p.Janda a Fiala vypracovali před 4
roky studii; dle vyjádření starostky Srní se bude místo jmenovat Pamětní místo; je
třeba ochránit autorská práva našich jmenovaných členů, aby nebyla ve stávajícím
návrhu použita jejich studie /p. Sklenář, Janda/

-

použití zbylých Pamětních listů s poštovní známkou, možno prodávat při kulturních a
společenských akcích v letošním roce; nutné – zajistit podepsání 120 ks autory
/p. Kavan a Fajt/, zajistí Knetlová

-

závěr – shlédnutí dodaných fotografií na výstavu v Plzni; všichni se velmi potěšili
s kvalitou výběru a námětů! Přejí výstavě velký úspěch!

Zapsala:
Věra Knetlová

