MALINKATÝ, ALE SNAD UŽITEČNÝ PRŮVODCE,
ABY SE VÁM U NÁS JEŠTĚ VÍCE LÍBILO
Kolem domu či blízké okolí - výlety a procházky
Pěšky či na kole - Do Vracova na piknik
Do Žinkov - obhlídnout pohádkový zámek u jezera a novou
kavárnu/restauraci u zámku
Do Klatov přes letiště
Trochu dále od domu - v okruhu ca 25 km
Přes pohádkovou chalupu v Mlázovech, místní hospodu až na ranch
do Podolí podívat se na zvířata, koníčky a možná se i projet
Do Chudenic na arboretum Americká zahrada, procházku v lesích,
vyhlídkovou věž Bolfánek, zámek v Chudenicích ….piknik v parku,
či procházku po lesích…..místní hospůdka v Chanovicích na návsi
bude do léta vařit své vlastní pivo
Do skanzenu v Chanovicích - přes cukrářku ve Zborovech
Do půvabných Velhartic na hrad - pak do super malinkatého muzea
v Hory Matky Boží a výšlap do hospody roubenky Na Ztracence na
guláš a pivíčko
Do Krutěnic na koně v gala stylu a možná i trocha toho střílení
cestou přes Ustaleč
A ještě trochu dále - 25 - 50 km
Naprosto super muzeum pro velké i menší v Kolovči - a vezměte to
přes zámek, arboretum a vyhlídkovou věž v Chudenicích
Do Sušice na kánoe či adrenalin
Na majestátný hrad Kašperk - autem, či pěšky ze Sušice přes
keltské opidium na Sedle, sklárna Annín
Vyjeďte si na Farmářskou stezku na kolech, a poté zavítejte do
naprosté úžasné horské synagogy v Hartmanicích
Za psím spřežením a koňmi do Prášil
Hrady a zámky v okolí
Bazény a koupání
Hřiště a Letní kina

Golf, tenis, squash
Super Masér - Radek Beneš - přijede na statek 728 083 254
Kouzelník - Ondřej Zemen - 722 800 899 - Plzeňák, byl tu jednou a byl
výborný

Pěšky či na kole - Do Vracova na piknik
Délka: ca 3.5 km do Vracova plus to samé zpět - kratší verze možná začnete u křížku na silnici Klatovy - Plánice - ten je tak na půli cesty.
Vzít s sebou: piknik, deku a hry a pobuďte u romantického rybníčku u lesa,
či prozkoumejte okolní lesy, zda již rostou houby
Připravte si piknik a doneste si jej, či vyšlete předvoj, at Vám jej zaveze k
půvabnému rybníčku s mlýnem a barokním domkem na samotu Vracov.
Pěšky či na horském kole (směr jih, půjčte si mapu): od domu přes vesnici
směrem na Chýlavu, a pak podél Habartického potoka až k silnici KlatovyPlánice silnici, a poté po polní cestě a louku až do Vracova.
Delší trasa pro cyklisty či pěší: prodlužte si procházku a z Vracova se dejte
po značené cestě do Plánice - buďte připraveni - hrozný stoupák směrem na
Plánici, ale budete odměněni krásnými výhledy . Z Plánice můžete zpět bud
po silnici přes Kratický statek - zvířátka na polích - či kratší cestou kolem
prasečáku - napojíte se na ní u pod benzínovou stanicí směrem na Klatovy.
Plánice - navštivte rodný domek Františka Křížíka - nedávno
rekonstruovaný, avšak stále neznačený - máte jej však po cestě od hřbitova
ke Sparu, avšak lépe se doptat - stará roubenka
více informací: http://www.planice.cz/index.php?page=506&lang=cz
Občerstvení - několik hospod a obchůdku - zatím jsme nenašli žádnou
restauraci, kterou bychom doporučili - standartní smažák nezkazí, ale jinak
je lépe zůstat u nápojů

Do Žinkov - obhlídnout pohádkový zámek u jezera a novou
kavárnu/restauraci u zámku

Oběd: v Žinkovech u zámku, či si zajeďte do Steakhousu do nedalekých
Soběsuk

Délka: nejkratší cesta ca 9 km od domu k zámku, nejlépe na kole (Újezd,
Mlýnské Struhadlo, tam doleva, u mlýna zkratkou do Partoltic, směr Žinkovy,
nejet přes vesnici, ale zámeckou alejí) - pěšky je lépe se někam přiblížit pokud se Vám nechce částečně po silnici, tak po polních cestách je výšlap
podstatně delší - pokud máte menší děti a chcete jenom kratší procházku,
miňte vesnici Čepice a dojedete na křižovatku - tam začíná lemovaná
zámecká cesta k jezeru a zámku - hezká, krátká procházka ca 1 km . Trochu
delší procházka - zajedte do Čepic, nechte auto ve vesnici, a podle rybníka
vyražte přes lesy a pole do Žinkov - ca 3 km.
Na kole: doporučujeme občerstvení v Žinkovech, a pak dojet kolem jezera
přes vesnice Vojovice, Nová Ves do Soběsuk do Steakhousu na oběd nepřežente to, at se Vám šlape dobře nazpátek - nejrychlejší cesta zpět
Neurazy, Mlýnské Struhadlo, Újezd.

Do Klatov přes letiště
Na letiště do Klatov je to poměrná hezká, nenáročná projížďka na kole - ca
13 km tam.
Co je sympatické - na letišti je malá restaurace, kde je možno posedět,
vychutnat si drink či nějaké z jídel (někdy překvapí svými minutkami, zbytek
jídelníčku přijatelný standard). Posezení je to však příjemné - můžete
pozorovat malá letadla, skoky z padáku, či si také skočit či si objednat
vyhlídkový let - http://www.lkkt.cz/
Klatovy samotné jsou velmi příjemné městečko s hezkým historickým
centrem. Podívejte se na webové stránky, co se bude ve městě odehrávat v
době Vašeho pobytu: http://www.klatovy.cz/klatovy/kultura.asp
Doporučujeme prohlídku barokní lékárny a za hezkého počasí vylézt na
Černou věž. Více informací co a jak - informační centrum na náměstí.
Každou sobotu jsou v létě farmářské trhy u kulturního domu - což je
směrem na Nýrsko a Domažlic před kruhákem.
Tenisové kurty, Bowling, Squash, Golf stimulátor - aktuální info na
webových stránkách klatov
Ve městě super pekařství - Na rybníčkách - když pojedete od Plánice, tak
před semaforem na Plzen uvidíte po pravé straně GE banku - odbočte
doprava, je tam parkoviště - zaparkujete přímo u pekařství.
Nejlepší řeznictví - v Plánici na silnici směrem na Klatovy, naproti škole vše domácí výroba od místního řezníka - pozor! Zavírají v půl čtvrté. Je tam
obyčejně fronta, což značí kvalitu výrobků. Super uzené, vynikající šunka od
kosti, domácí paštiky.
Nejlepší pizza - pokud máte silnější těsto a hodně navrch - tak poté na
náměstí, nad KB
- pokud máte slabé těsto italského stylu a pravou pizza pec tak poté u Plánické ulice, když projíždíte kolem centra - nalevo parkoviště u
hradeb, zaparkujte, pizza je ten hezky opravený dům cihelný a kamenný
dům s předzahrádkou - U Martina
Nejlepší pivo - pivní studio U modrého abbé - pod pizzérií U Martina - hned
vedle letního kina - super výběr piv a vyškolená pivní atmosféra
Nejlepší mlékárna - domácí mléčné produkty - super kvalita - blízko pošty,
vedle vinného šenku (kruhový objezd směrem na Nýrsko a Domažlice - dejte
se tam doprava a hned zase první doprava) - výborné Šumaváčky pro děti,
super tvaroh, čerstvé mléko

Nejlepší káva, sorbety a domácí dorty - kavárna v Galerii Klenová ihned
vedle barokní lékárny. Též pořádají různé hudební akce, večery poezie atd. více info v kavárně.

Čerstvé ryby - prodejna naproti Kauflandu (dolů z náměstí, směr na
Železnou Rudu)

Přes pohádkovou chalupu v Mlázovech, místní hospodu až na ranch do
Podolí podívat se na zvířata, koníčky a možná se i projet
Trasa: Újezd - Mlázovy (21 km)

Pokud máte menší děti, tak pohádkový svět v Mlázovech se jim bude více než
líbit - vy se můžete těšit na místní hospůdku U Podkovy či zámecký park,
kde si dáte příjemný oběd. Třeba též říci, že v hospůdce U Podkovy se
pořádají různé povedené tématické veselice a tancovačky, na které stojí za to
zajet.
Ve světě pohádek a skřítků si můžete předem pro děti objednat i loutkové
představení - mrkněte na jejich webovky a uvidíte sami, zda se malým bude
líbit či ne
http://www.pohadkovasumava.cz/images/html/1Ml%C3%A1zovy_pohled.jp
g
Po obědě bychom doporučovali zajet na nedaleký westernový ranch v Podolí .
Wigwamy, dřevěné sruby, kiosek s občerstvením, obvykle spousta zvířátek objednejte si projížďku na koních, či si jen tak poseďte v kiosku a užívejte si
vůně venkova - http://www.rancpodoli.cz/?str=kontakty

Do skanzenu v Chanovicích - přes cukrářku ve Zborovech

Trasa: delší trasa na kole, či autem 25 km tam: Újezd, Plánice, Zborovy,
Defurovy Lažany, Chanovice - lze pak pokračovat na zámek do Lnářů
(http://tvrz.lnare-obec.cz/index.asp)
Pokud máte rádi sladké - objednejte si něco na zub od Evy Velíškové ze
Zborov a vyzvedněte cestou - super čokoládové bonbony a další sladkosti ,
má výrobnu doma, možná se domluvíte i na výrobu svých vlastních bonbonů
- zavolejte jí na 602 459 864 - již neprovozuje cukrárnu jako samotnou,
nutno si cukroví objednat, ale určitě nebudete zklamáni - paní je výborná
cukrářka, která dodává do nejlepších cukráren na Šumavě a v okolí

Zámek a skanzen lidových staveb Chanovice.
http://www.chanovice.cz/index.php?page=572&lang=cz
Expozice lidového hračkářství a lidových řemesel. Skanzen - roubená kolna,
špýchar, stodola, obytná chalupa, sušárna ovoce a předzahrádka s léčivými
rostlinami, sroubek.
Na skanzenu funguje samostatná průvodcovská služba. (Provozuje
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech). Možné objednat si prohlídku
po celý rok, ovšem pouze se skupinou s minimálně deseti členy a to na
telefonním čísle 376 323 525 nebo 737 061 235.
Květen, červen, září:
So, Ne 10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.
Červenec, srpen:
10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.

Do půvabných Velhartic na hrad - pak do super malinkatého muzea v
Hory Matky Boží a výšlap do hospody roubenky Na Ztracence na guláš a
pivíčko

Újezd - Velhartice - 25 km

Dá se absolvovat na kole - pokud rádi šlapete, či autem a udělat si výšlap z
Hory Matky Boží přes kopec a trochu lesa do hospody/roubenky Na
Ztracence.

Rozhodně si nenechte ujít výlet na tento romantický hrad - přes sezonu se tu
pořádají různé akce - za to stojí prohlídka, či si jen tak posedět na nádvoří a
zahrát si zahradní šachy - je to na Vás - http://www.hradvelhartice.cz/
Ve vesnici v podhradí je historická kovářské dílna, která je stále funkční.
Vedle ní je příjemná hospůdka s venkovním posezením. http://www.dialogmuzeum.eu/vitoki/file/0/338.5a88728bf1a4207679cbf41a8bd52ded.449.24
9.jpg

Pokud máte rádi malá muzea, která jsou trochu jiná - domluvte se v
nedaleké vesnici Hory Matky Boží
http://www.muzeum.sumava.net/muzeum_sumavy/hmb/hmb. Tato
vesnička má úžasnou historii, kterou se místní nadšenec snažil zachytit v
tomto muzeu - staré fotografie, zapomenutá řemesla, historie, která je stále
živá. Malé, avšak poutavé.
Pokud se potřebujete občerstvit - zkuste místní hospodu - někdy se jim
podaří výborná polévka.
Pokud chcete s občerstvením trochu počkat a chcete se projít - vyražte na
dobrodružnou cestu do Hospody na Ztracence - nejdříve po žluté, pak se
však dáte polní cestou vlevo a přes osadu Pozorka dojdete na malou silničku,
a po ní sejdete až k hospodě na Ztracence směrem do Břetětic http://www.ztracenka.com/. Zavolejte si předem, pokud si chcete objednat
jídlo pro celou skupinu, paní Kašparová dělá super guláš (602483379).

Do Krutěnic na koně v gala stylu a možná i trocha toho střílení cestou
přes Ustaleč

Trasa: Újezd - Plánice - Horaždovice - po Zavlekově doleva na Ústaleč a
Krutěnice (15 km)

Když jsme začali předělávat statek v Újezdu, při jednom z výletů do okolí
jsme se dostali i do Krutěnic, kde byl opravdu velký statek, či bývalé JZD, v
příšerném stavu a u něho stála míchačka. Říkali jsme si, který blázen se
může pustit do něčeho takového. A vidíte - pustili se do toho a podařilo se
jim.
Nyní mají nejlepší jezdeckou stáj v okolí. Krásně se o koně starají a je
potěšením si u nich domluvit projížďku - okolí je půvabné. Či si tam jen tak
můžete podívat na výlet, podívat se do stájí, či po domluvě na výcvik. Mají
restauraci, kde nás dosud ještě neoslnili, ale byl to velmi přijatelný průměr,
v příjemném prostředí s hezkým výhledem.
http://www.dvurkrutenice.cz/

Pokud máte rádi sportovní střelbu, láká Vás vyzkoušet si něco nového,
podívejte se na
http://www.perazzi-tour.cz/index.php?page=610-o-strelnici, zda Vás něco
neosloví a zda si nechcete domluvit výlet na střelnici. Nabídka je široká, je to
kousek a asi to bude stát za to. My tam nikdy nebyli, ale paní po telefonu
zněla velmi příjemně.

Naprosto super muzeum pro velké i menší v Kolovči - a vezměte to přes
zámek anebo/plus arboretum a vyhlídkovou věž v Chudenicích

Újezd - Chudenice - 26 km, a poté pokračujte do Kolovče - 35 km

Do Chudenic jezdím ráda. Mají hezkou atmosféru - prohlídka místního
zámečku Černínů není příliš dlouhá, ani příliš nutná, a pokud máte rádi
historii a vesnické zámečky, tak se Vám tu bude líbit.
http://www.chudenice.klatovsko.cz/?id=3
Poté se vydejte k bývalému letnímu sídlu Lázen, které je nyní zavřené, ale
zámecký park je stále upravovaný - pokud si připravíte piknik a bude hezký
letní den, určitě je to moc příjemné posezení. Od Lázně je to krátká
procházka do Americké zahrady - arboreta s krásnými a velmi starými
stromy, které prý byli dovezeny hrabětem Černínem z Ameriky. Určitě si
vyšlápněte do kopce na rozhlednu Bolfánek. Již snad toto léto (2012) bude u
rozhledny i restaurace s venkovním posezením.
Z Chudenic se pak vydejte do malého městečka, které se jmenuje Koloveč.
Rodina Volfova je rodinou nadšených sběratelů, kteří dali dohromady
opravdu ojedinělé a opravdu zajímavé muzeum: Muzeum techniky a řemesel,
Kolovečská keramika. Pan Volf báječně provádí, a pokud předem upozorníte,
o co máte zájem, můžete se vrhnout přímo na exponáty, které jsou pro Vás
nejzajímavější - mají to uspořádáno tématicky, dle řemesel, a přestože
prohlídka trvá 2 hodiny, tak to uteče jako nic a stejně budete mít pocit, že
jste všechno neviděli.
Doporučujeme domluvit si prohlídku předem: http://www.muzeumkolovec.cz/

Do Sušice na kánoe či adrenalin
Trasa: Újezd - Sušice 29 km
Sušice je městem, které se opravdu snaží, aby mělo turistům co nabídnout.
Je to velmi půvabné městečko, které stojí za to projít. Místní informační
centrum připravilo několik tématických tras, pokud byste chtěli prozkoumat
město a okolí trochu důkladněji (architektura, husitská historie, SOLO
továrna, vyhlídky atd).
Sušice též nabízí sport a adrenalin - tady jsou naše dvě oblíbené aktivity.

Sjezd Otavy ze Sušice na Rabí či až do Horaždovic
Ve městě je několik půjčoven například: http://www.otavatour.cz/
či otava půjčovna - která je po pravé straně, pokud budete přijíždět přes
Kolinec a Hrádek u Sušice - jedte směrem do centra a dívejte se doprava - u
obchodu visí, či stojí kanoe - naproti parkoviště. Nutno domluvit předem. P.
Koutný 777 023 778.
Cenově jsou asi přibližně stejné.
Rabí - od řeky je k hradu krásný a poměrně krátký výšlap - stojí to za to,
opravdu si připadáte středověce, když si na hrad musíte vyšlápnout - hrad
samotný je opravdu super a rozhodně stojí za prohlídku - nejlepší je, když se
koná trh, či nějaká akce - to potom opravdu ožívá a atmosféra je jedinečná.
V podhradí je několik restaurací a pár cukráren.
http://www.rabi.cz/hrad/index.php?kat=akce&str=aktualniakce&m=21&slozka=&jazyk=cs

Sušice off park
Pokud je Vám či Vašim dětem třeba většího adrenalinu než jízda kanoí zkuste Off Park, který slibuje tři zážitky v jednom. Provazový park, sjezd ze
Svatoboru na koloběžkách, Tarzaní skok - to jsme kupříkladu vyzkoušeli my
a bez ohledu na věk jsme se všichni pobavili a báli O:). Já samozřejmě nejvíc.
Mírné varování - jejich restaurace nestíhala - tak se pro jistotu občerstvěte
ve městě, zejména pokud je Vás více. Jinak nelze nedoporučit - během
sezony je možná lepší zarezervovat si aktivity předem:
http://www.offpark.cz/?page=activity&ciid=1&a=3

Na majestátný hrad Kašperk - autem, či pěšky ze Sušice přes keltské
opidium na Sedle
Výšlap ze Sušice na Kašperk
- 15 km pěšky, červená
Ti, co nechtějí jít pěšky, na Vás mohou počkat v Kašperských horách, a pak
Vás vzít zpět k autu v Sušici O:)
A kdyby se nikomu nechtělo pěšky celou cestu - zajeďte si alespoň do
Albrechtic a udělejte si krátký výlet pěšky na Sedlo - bývalé keltské
osídlení, nádherné výhledy na Kašperk a Šumavu - nově otevřená
rozhledna - nebudete zklamáni. Pod Sedlem je též již opět otevřená
hospůdka nabízející občerstvení.
Pokud pojedete na Kašperk od Albrechtic, dobře učiníte, protože si můžete
dát velmi chutný oběd na Rychtě na Račánku (nedaleko osady Žlíbek).
Opravdu dobře vaří - tedy, když jsme byli my, tak to bylo výborné. Nedaleko
je parkoviště, odkud se můžete vydat pěšky na Kašperk - lepší výstup z
tohoto parkoviště, než jít pěšky z Kašperských Hor. Ale možná je to věcí
názoru.
Kašperk rozhodně stojí za návštěvu -.kastelán se skutečně snaží a vymýšlí
pro návštěvníky nové programy a spoustu akcí - přes léto hrají i
Shakespeare - podívejte se na webové stránky a naplánujte si výlet.
http://www.kasperk.cz/

Navštivte též sklárnu v Anníně - krásné výrobky ze skla, příjemná
prodejna - možnost domluvit si prohlídku brusírny
http://www.sumavanet.cz/susice/fr.asp?tab=snet&id=3740&burl

Vyjeďte si na Farmářskou stezku na kolech, a poté zavítejte do
naprosté úžasné horské synagogy v Hartmanicích
Trasa: Újezd - Petrovice - 31 km
Újezd - Hartmanice - 40 km

Půvabná cyklotrasa (22 km) s výhledy a hezkými zákoutími - Farmářská
stezka - http://www.plzenskykraj.kct.cz/nastezky/nsfarm.htm
Začínáte v Petrovicích u Sušice - Petrovice – Mochov – Stará Huť - Keply –
Kochánov

Určitě budete mít po výletu vyhládlo - můžete zkusit štěstí a hospůdku U
Štěpána http://www.biofarmavojetice.cz/index.html, kterou možná znáte z
televize - každopádně však nedoporučujeme spoléhat se čistě jenom na štěstí,
ale na rezervaci dopředu. Plánujte dopředu a buďte trpěliví - viz další odkaz
http://www.ajvngou.cz/?p=1370, ale zřejmě to za to stojí.
Ty, které zajímá historie kraje, kterým právě projížděli - NAPROSTO
DOPORUČUJEME - horskou synagogu v Hartmanicích -. otevřená v r.
2006 po 68 letech - nejenom nádherná budova, která stojí za prohlédnutí,
ale opravdu vydařeně prezentované exhibice - krátké filmy na několika
obrazovkách o česko-německo-židovském spolužití na Šumavě, o vesnicích,
které byly komunisty zlikvidované po r. 1948, o převádění lidí přes hranice a
osudech židovské obce.

Zavítejte též do nedaleké Dobré vody - jednak je tam Muzeum Dr Šimona
Adlera a dále kostel sv. Vintíře s naprosto neskutečným oltářem ze skla více informací - http://www.vintir-dum.eu/dobra-voda/

Za psím spřežením a koňmi do Prášil
Trasa: Újezd - Prášily 50 km - přes Velhartice a Keply

Jakmile začnete stoupat směrem na Keply a pojedete směrem do Prášil, bude
Vám jasno, že zde byl kdysi vojenský prostor - nikdo nikde, jenom příroda...a
v létě asi i turisté... a hub je v místních lesích nepočítaně
PSI i KONĚ NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM Pokud dojedete až do Prášil - máte několik možností - bud pěší tůry po okolí,
či si předem domluvte báječného pana Krásného (607 770 773) a jeho husky
psi - jsou BÁJEČNÍ - v zimě je to asi trochu romantičtější, zachumlaní do
kožešin - v létě je to trochu svižnější v jeho speciálním 'kočárku' za
spřežením - každopádně zážitek Vyjíždky na koních či v kočáře - někdy je problém s cestami, pokud se
zrovna těží - optejte se předem - my měli jednou krásný zážitek a jednou to
byl horor
Každopádně pokud jedete pouze na koně, tak budete mít hezčí vyhlídky v
nedalekých Krutěnicích - Prášily jsou super, pokud je zkombinujete ještě se
psi, či nějakým výšlapem....
Kontakt :
Štefan Lukáč 736674171
Markéta
737822681
Egermaierová

Dobře se najíte v Penzionu U Michala a cukrárna Pampeliška má super
zmrzlinu a zákusky. Nu a Prášily samé mají pěknou atmosféru....
Víte, že tu za první republiky bývala papírna, která dodávala papír na stůl
prezidenta Masaryka?

Hrady a zámky v okolí

Kašperk - různorodé akce, divadlo, nový prohlídkový program Stan se
stavitelem hradu atd. více na http://www.kasperk.cz/

Klenová - galérie a hrad - přes léto hudební představení, divadelní
představení, restaurace, umělecká sympozia http://www.gkk.cz/cz/hrad-a-zamek/info/

Vodní hrad Švihov - dobývání hradu 3., 4. a 5. 7. http://www.dobyvani.wz.cz/index.html
- další kulturní akce na
http://www.hradsvihov.cz/kulturni-akce/
Chudenice - zámek rodiny Černínů
Velhartice - viz tip na výlet - http://www.hradvelhartice.cz/

Zámek Horaždovice - interaktivní dílna v Městském muzeu - objednejte
se předem http://www.muzeumhd.cz/

Bazény a koupání

Přírodní koupaliště - rybník Hnačov
Ihned za Plánicí - windsurfing, lodičky, restaurace, občerstvení

Kryté bazény:
Horaždovice (27 km) - http://bazen.horazdovice.cz/
Pokud již v Horaždovicích budete, třeba Vás potěší nedávno otevřené
muzeum řemesel http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764toulava-kamera/211411000320220/obsah/148453-muzeum-lidovychremesel-v-horazdovicich/

Kdyně (35 km) - Centrum vodní zábavy - http://www.bazenkdyne.cz/images/hlava3.png

Sportovní hřiště
plácek ve vesnici směrem na Klatovy
Plánice sportovní areál - http://www.planice.cz
Klatovy - tenis, squash, bowling

Letní kina - všechna s kioskem, dle vzdálenosti od domu:
Neurazy- jedte do Mlýnského struhadla, když přijedete na T- křižovatku, kde
doleva máte Neurazy, dejte se doprava jako směrem zpět na Plánici a hned
po levé straně dokopečka je parkovištátko a za ním schované letní kino ,
Makov - super lesní kino - naše oblíbené - po příjezdu do Makova se hned u
prvního domu dejte doprava a po lesní cestě přijedete až k pokladně
Klatovy - ihned u hradeb - působivé prostředí

GOLF
Klatovy - simulátor - na vrchní ulici náměstí vedle cukrárny
Driving range - Čínov - ca 12 km od Újezda - před příjezdem do Klatov od
Plánice se dejte doleva na Čínov a na konci vesnice napravo je takový
'vesnický' driving range
Nejbližší 9 jamkové hřiště par 70 je v Hořehledech - 34 km (nedaleko
Spáleného Poříčí) - http://www.golf-horehledy.cz/ - stylová restaurace, vlastní
profesionální trenér, půjčují golfové vybavení, kvalitní výuka. Green fee: všední dny : 400 Kč,
víkendy 500 Kč

Náročnější 18 jamkové hřiště najdete v krásné krajině v Golf parku Plzen - Dýšina (52 km)
http://www.golfplzen.cz/images/slideshow/slideshow_2.jpg

A naprosto unikátní hřiště, které nic nepředstírá a které se stále tvoří, je golfové hřiště Šumava
- když jsme byli na počátku jara měli pouze 1 jamku s tím, že na hřišti začínají pracovat super lidé, kteří mají nadšení a potřebují podpořit - navíc občerstvení, okolí naprosto báječné - zapadlá samota Na Liščí - z Klatov na Nýrsko tam se dejte na Svatou Kateřinu
http://www.golfsumava.cz/index.php

TENIS
super kurty v Klatovech na Horaždovickém předměstí - z Klatov směrem na
Horaždovice, za PNEU servisem doleva a první doprava - napravo budete mít
za chvíli tenisové kurty - paní v klubovně/občerstvení Vám řekne, který kurt
je volný
Též mohu poskytnout kontakt na super trenéra, který má zlaté nervy - jsem
tomu důkazem
V Plánici ve sportovním areálu 3 víceúčelové kurty - umělý povrch, avšak
osvětlení Kontakty:Správce areálu: 724 317 561
ZŠ Plánice: 376 394 217
MěÚ Plánice: 376 394 103

