Klub přátel Klatovska, o.s. – rámcový program na rok 2011

Výlety a vycházky Klubu přátel Klatovska
Časy odjezdů stanovíme vždy měsíc dopředu na schůzích klubu, v kulturním programu města,
na www stránkách klubu a případně dle možností i v tisku. Místo setkání pro výlety osobními
auty je parkoviště U hradeb v Jiráskově ulici.
Jedná se jen o rámcový program, takže si vyhrazujeme právo cíl výletu či vycházku upravit
dle zájmu a počasí. Dle zájmu a dostatečného množství zájemců můžeme v průběhu roku
přidat i autobusový výlet. Společné obědy. Výklady členů klubu nebo místních znalců.
20. únor – výlet: Zlatá stověžatá Praha – Národní muzeum (od června uzavřené na čtyři
roky). Vede Milan Baier. Doprava: vlak. Odjezd vlaku v 6.06 hodin z nádraží v Klatovech.
6. března – vycházka: Hruštička – stará mlýnská stoka. Sraz ve 13 hodin u kolonády
v Parku. Půjdeme pěšky do Lub a odtud podél stoky zpět do Klatov, kde si projdeme místa,
kudy vedla (dnes už většinou neexistující) až po soutok s Drnovým potokem pod Šibeničním
vrchem. Procházka s výkladem, povíme si o vodním hospodářství města, mlýnech i o
zapomenutých zákoutích našeho města. Vycházku povede: Martin Kříž.
20. březen – vycházka: Hůrka, Řeka Úhlava a mlynáři - navážeme na předchozí vycházku
a půjdeme se podívat do Červeného mlýna pod Hůrkou. Navštívíme také kostel sv. Martina,
ruiny vojenské pevnůstky na svahu Hůrky a jedno překvapení na závěr navíc. Vycházka
s výkladem.
11. duben – výlet: Krajina Zejbiše. Navštívíme kostel na Javorné, tvrz a muzeum železnice
v Čachrově a hamr v Městišti. Doprava: auta.
15. květen – vycházka: Ztracené tvrze Klatovska 1 - Zaječí vrch, Kosmáčov (zaniklá tvrz),
Kydliny (kostel, zaniklá tvrz), Sobětice (zaniklá tvrz). Pěší vycházka krajinou kolem Klatov.
Oběd v motorestu U Hrachů. Vycházku povede Martin Kříž.
19. červen – výlet: Barokní Plánicko – zámek v Plánici (veřejnosti nepřístupný), kostel sv.
Blažeje, drobné kamenné památky (smírčí kříže, málo známá sloupová boží muka se znakem
Šternberků na okraji města), kostel v Nicově, starobylý kostelík sv. Jana Křtitele ve
Zborovech a slovanské hradiště z 10. století zvané Hrádek u Zborov. Doprava: auta.
Spolupráce s novým občanským sdružením „Přátelé Plánicka.“
17. červenec – výlet: Neznámou Šumavou – každý rok děláme pod vedením Milana Hampla
jeden výlet do málo známých ale přesto velmi zajímavých míst na Šumavě. Ani letošek
nebude v tomto ohledu výjimkou. Cíl výpravy bude ještě upřesněn.
Počátek července - Rysí slavnosti na Železné Rudě – výlet vlakem na akci města.
14. srpen – Putování Měčínskem – Třebýcinka (roubenka manželů Veselých), Měčín
(skanzen Rašovských hraček), Petrovice u Měčína. Spolupráce: Roman Tykal.
18. září – výlet: Po stopách sv. Wolfganga – Chudenice (Starý zámek, kostel), rozhledna
Bolfánek, Americká zahrada, Kvapilovo jezírko, hrady Pušperk a Ruchomperk. Průvodce:
David Klíma, starosta Chudenic.
16. říjen – výlet: Do krajiny stříbrných dolů – Velhartice (kostely ve městě a na hřbitově,
řezbářství pana Titla, kovárna pana Matušeka), Petrovice u Sušice – (kostel a hrad na Hrnčíři).
Doprava: auta.

20. listopadu – vycházka: Ztracené tvrze Klatovska 2 – Štěpánovice (tvrz a kostel), Újezd
u Štěpánovic (zaniklá středověká ves a tvrz), Křesťanský vrch (zničená kaple a křížová cesta).
Vycházku s výkladem povede: Martin Kříž
18. prosince – výlet: Předvánoční Přešticko – Příchovice (betlém paní Andrlíkové), Přeštice
(muzeum). Doprava: vlak. Jedná se o tradiční předvánoční výlet klubu, který opakujeme vždy
jednou za dva roky.
Akce v upravené zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce
Klub má v nájmu tento objekt od Města Klatovy od roku 2006. Od té doby zde pořádá
v sezóně od května do začátku října akce pro veřejnost. K dispozici je občerstvení.
30. dubna program začíná tradičně Rejem čarodějnic a májovou veselicí. Občerstvení,
masky, zábava. K tanci a poslechu budou hrát bratři Pelíškové. Zapálíme oheň, na kterém
spálíme čarodějnici.
Červen - pro děti: Z pohádky do pohádky - tradiční akce, soutěže, pohádkové postavy,
zábava. Termín bude upřesněn.
Od května do října
– divadelní představení - v sezóně od května do září bude každý měsíc jedno představení,
různé ochotnické soubory. Termíny budeme uveřejňovat průběžně.
–besedy - letní posezení se zajímavými hosty. Termíny budeme uveřejňovat průběžně.
V areálu u sv. Anny se pravidelně konají také setkání dalších klatovských spolků (klub
seniorů, Rotary club…). V letošním roce chceme také připravit nějakou „hudební“ akci se
Základní uměleckou školou v Klatovech.
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
Ve spolupráci s Římsko-katolickou farností Klatovy
Červenec - kaple Chaloupka – v roce 2009 se klubu a farnosti podařilo opravit kapli
Chaloupka. Od té doby se jí snažíme i více zpřístupnit veřejnosti. Otevřena bude opět za naší
účasti o Klatovské pouti a to ve dnech od 8. do 10. července.
Listopad - Svatomartinský lampiónový průvod – začátek v kostele sv. Martina (úvodní
promluva, kulturní vystoupení) – cesta s lampióny k upravené zřícenině kostela sv. Anny.
Účast na pietních aktech
5. května: výročí osvobození Zhůří a Klatov
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.
Říjen: zazimování areálu na Hůrce.

