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ÚVODNÍK
Klub přátel hory Kleť je
tady...
V posledních letech nabyl
kleťský život na intenzitě
sportovně přitažlivým nápadem pro širokou veřejnost
- sledovat počty výstupů
„vlastní silou“ během kalendářního roku. Od té doby se
stalo pravidelné dobývání vrcholu, ať už pěšky, na kole,
nebo na běžkách či sněžnicích, součástí životního rytmu nejednoho z nás. Počet
zapojených v současnosti
překračuje stovku!
Nutno poznamenat, že jsou
dnes mezi námi senioři, kteří dokázali přejít přes vrchol
Kletě více jak stokrát za rok
a tento obdivuhodný výkon
ještě několikrát zopakovat.
Zejména opakovaná setkání a zajímavé akce rozšířily
možnosti sportovního a společenského vyžití našich členů. Připomeňme, že jedna z
největších a nejoblíbenějších
jednorázových akcí - HIMALÁJSKÝ TYGR - přitahuje již
několik let přes stovku účastníků od školou povinných
dětí až po svěží pamětníky.
Častá setkání mají svůj nezastupitelný
společenský
význam. Aby bylo možno dosáhnout i tohoto fenoménu,
byla po dobu rekonstrukce
chaty zprovozněna klubová
místnost ve věži, kde i uzrála
myšlenka klubu do institucionální podoby.
Klub jsem založili zcela dobrovolně, přispějeme tedy s
nadšením sobě vlastním a
radostí k jeho životu a tím k
obohacení života našeho.
I historie našeho klubu bude
součástí historie sportu a turistiky šetrné k přírodě naší
oblíbené hory Kleť.
Jarda Rytíř

Ustavující valná hromada
V restauraci chaty na Kleti se uskutečnila 28. října 2007 ustavující valná hromada Klubu přátel
hory Kleť. Z 67 pozvaných bylo přítomno 53 členů, kteří schválili stanovy a cíle Klubu na rok 2008
a zvolili výbor.
Výbor Klubu bude pracovat v tomto složení:
Milan März
předseda
Zdeněk Přívratský
1. místopředseda pro sport a volný čas
Martin Tomka
2. místopředseda pro sport a volný čas
Jarda Rytíř
člen výboru pro marketing a propagaci
Honza Janoušek
hospodář a pokladník
Členské příspěvky na rok 2008 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2007 (člen - 500,- Kč; člen
mladší 18-ti let nebo starší 60-ti let - 300,- Kč; příznivec Klubu - 200,- Kč).

O historii názvu „Kleť“
Ačkoli hory stojí podstatně déle
než lidé osídlili planetu, přesto
se člověk zajímá o jejich historii
především ve spojení s činností člověka. Proto i nás zajímají
první zmínky o Kleti, kterými
můžeme nahlédnout do dějin
našeho nejbližšího okolí.
První písemná zmínka, v níž
se hovoří o hoře Naklethi, je
latinsky psaná listina z r. 1263,
kterou Přemysl Otakar II. - „král
železný a zlatý“ - daroval nově
založenému klášteru ve Zlaté
Koruně Boletický statek a popisovaná hranice tohoto území procházela mj. přes hřeben
dnešní Kleti.
Další zmínka pochází z r. 1318
v listině bratrů Jindřicha a Smila z Chlumu, ve které při popisu svého statku uvádějí název
Naclati. Ve sporu Korunského
kláštera s Vyšehradskou kapitulou v r. 1393 je též název
Nacholi. V platebním rejstříku
Krumlovského panství z r. 1445
nalezneme název Kletie. V
pozdějších dobách názvy Kleta, Kletý a další podobné. Polovina 17. století je pro náš zájem
charakteristická zaváděním německého jazyka do úřední řeči
a tak se mezi lidmi začaly šířit
pojmenování německá nebo z
německého jazyka vycházející,
zkomolená. Tak zřejmě upadl v
zapomění název Kleť. Německý Schöninger má nejspíše svůj
původ v krásné vsi obývané řadou příjemných lidí - Krásetíně

(ve starších pramenech jmenovaný též Krasletín). Mezi lidmi
se poté nejčastěji používal tvar
Šenýgl.
Po vzkříšení starého názvu,
který se měnil v rodové podobě
(psaní měkkých nebo tvrdých
tvarů, apod. - skutečná fonetická výslovnost je dnes nezjistitelná), se ustálil do dnešních
dnů používaný tvar Kleť.
Takže až budete slyšet při
svých debatách s přáteli i jinými turisty a zájemci o historii
prosazování tohoto či jiného

starého názvu jako historického faktu, je velmi pravděpodobné, že aspoň částečně na
to bude něco pravdy. Ostatně
i dnes každý z nás ve svém
okolí najde příklady, kdy jedna
ves, jeden přírodní útvar mají v
různých oﬁciálních značeních
jiné názvy.
Pro zájemce doporučuji krásné
pojednání z r. 1921 od Hynka
Grosse, cent. archiváře v Českém Krumlově, kde lze najít
řadu dalších zajímavostí.
Jarda Rytíř

Činnost klubu v roce 2008 - plánovaná setkání členů a příznivců Klubu
20. ledna v neděli v 10 hod. - každoroční vyhodnocení výstupů na Kleť za rok 2007
30. dubna ve středu po 16té hod. - stavění Májky za doprovodu opékajícího se prasátka
25. července v pátek po 16té hod. - tentokrát čuník spojený s úklidem Kletě
28. října v úterý v 10 hod. - valná hromada klubu
Bonus: Každou první neděli v měsíci se členové a příznivci klubu budou scházet v horní restauraci na Kleti v čase
od 9 do 11 hodin, aby společně moudře hovořili o činnostech klubu událých či připravovaných.

Pravidla pro výstupy na Kleť pro rok 2008
Počet dnů strávených na Kleti bez ohledu na počet výstupů v jednom dni, tzn. 1 den = 1 zápis do knihy výstupů!
Pamětní list dostanou všichni, kdo byli více jak 24x v roce na Kleti.
Hodnotný dárek dostanou všichni, kteří byli v roce minimálně v průměru 3x za měsíc na Kleti, tzn. celkem 36x.

Bonusové půlnoční výstupy na Kleť v roce 2008

Velikonoce
22.03. - 23.03. (ze soboty - na neděli)
Svátek práce
30.04. - 01.05. (ze středy - na čtvrtek)
Den vítězství
07.05. - 08.05. (ze středy - na čtvrtek)
Svátek Cyrila a Metoděje
04.07. - 05.07. (z pátku - na sobotu)
Svatý Václav
27.09. - 28.09. (ze soboty - na neděli)
Vznik ČR
27.10. - 28.10. (z pondělí - na úterý)
Den studentstva
16.11. - 17.11. (z neděle - na pondělí)
Štědrý den
23.12. - 24.12. (z úterý - na středu)
Bonus pro skalní návštěvníky Kleti spočívá v tom, že si návštěvník, který
dorazí na Kleť před půlnocí v den před dnem svátečním a setrvá na Kleti
přes půlnoc, může si zapsat dva výstupy do knihy.

Trumfová esa ročníku 2008:

Himálajský tygr
01.05. 2008 - čtvrtek na Svátek práce
Himálajský medvěd
13.12. 2008 - sobota
Trumfová esa ročníku jsou akce, kdy je možné zapsat si více výstupů v jednom dni dle pravidel - kolik kdo udělá výstupů během 9 hodin (u medvěda během 6 hod.), tolik si může zapsat výstupů do knihy.

Novinka pro rok 2008 - KLEŤSKO LIBÍNSKÁ PADESÁTKA

13. září 2008 (sobota) - start z Kletě v 07:00 hod. směr Libín.
Každý si podle svých možností a schopností zvolí jednu z pěti pěších vzdáleností, směřující na Libín a podle zdolané
vzdálenosti si může zapsat do kleťské knihy výstupů adekvátní počet „čárek“: 50 km = 5 výstupů na Kleť, 40 km = 4
výstupy, 30 km = 3 výstupy, 20 km = 2 výstupy a kdo půjde z Prachatic na Libín, zapíše si jeden výstup do knihy. Cyklisté
startují ve 12:00 hod. z Kletě, tak abychom se společně všichni setkali na vrcholu Libína kolem 17té hodiny.
Podrobnosti budou uvedeny na internetových stránkách klubu (www.klubklet.cz).

Dále se uskuteční:

1. března 2008 (sobota) - výlet s běžkami vlakem do Nového Údolí. Tam nastoupíme do stop a okruhem přes Německo a hraniční přechod Mláka do Stožce, kde v místní hospůdce dáme zasloužený pozdní oběd a s několika točenými vyčkáme na večerní vlak směřující k domovu. Podrobnosti budou uvedeny na internetových stránkách klubu.
V první půlce června 2008 podle počtu zájemců bychom uskutečnili výlet do Rakouska k Hallstattskému jezeru, kde
se nabízí mnoho zajímavých variant pro výlety.

HIMÁLAJSKÝ MEDVĚD
2007

Zimní výstupy

Vlastními silami vystoupat pod lanovkou na „Váš“ kopec tolikrát,
kolik Vám dovolí Vaše možnosti a schopnosti.
Datum konání:
Místo startu:
Startovné:
Čas zahájení:
Čas ukončení:
Vyhodnocení:
Upozornění:
Ceny:
Občerstvení:

8. prosince 2007, sobota
Parkoviště pod lanovkou
20,- Kč
09:00 hod.
15:00 hod.
Průběžně do 16:00 hod. v restauraci
na Kleti
Všichni horalové startují na vlastní
nebezpečí!!!
Diplom a slušivá přezdívka
Teplý čajík a suchý řezík zajistíme
a zbytek si plaťte sami

Pravidla:
1. Do akce se může zapojit kdokoliv a kdykoliv mezi 9:00 hod. ráno a 15:00 hod. odpoledne
2. Výstup dokončený po 15:00 hod. nebude započítán!!!
3. Mezi jednotlivými výstupy mohou být libovolně dlouhé přestávky.
4. Trasa je od bufetu na parkovišti po terasu u rozhledny na Kleti – celkem 419 m převýšení.
5. Každý si ponese kartu, kam budou kleštěmi zaznamenávány kontrolní body, dole i nahoře.

Ať Vás nohy dovedou do cíle ve zdraví !

LIBNIČ NA KLETI
V pátek 12.října 2007 proběhla za účasti sponzorů sportovní akce „výstup na horu Kleť“ pro obyvatele Domova Libníč
u Českých Budějovic, který poskytuje zdravotní a sociální
péči zejména lidem s psychickým onemocněním, mentálně
postiženým občanům a seniorům.
Poděkování
„Jsem velice rád, že s nabídkou této zajímavé sportovní
akce sponzoři oslovili právě naše zařízení. Dovoluji si touto cestou poděkovat za zdárný průběh celé akce. Osobně
si vážím Vašeho přístupu zejména v dnešní době, kdy se
většina společnosti řídí jen pravidly trhu, snaží se docílit co
největších zisků a humanita či sociální cítění jsou pro ně
cizími pojmy“.
Ing. Anatol Pranevský, ředitel Domova Libníč
a Centra sociálních služeb Empatie

Kontakty na Klub
adresa: Klub přátel hory Kleť, SU-servis s.r.o., Hraniční 6, 370 06 České Budějovice
e-mail:
obchod@su-servis.cz
telefonické spojení na členy výboru:
Milan März
387 411 577, 603 835 974
Zdeněk Přívratský 724 340 667
Martin Tomka 736 634 100
Jarda Rytíř
607 121 037
Jan Janoušek 728 343 127
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Chvalšinská 234, Český Krumlov
(bývalá prodejna Mlékárny MADETA)
MOŽNOST PARKOVÁNÍ
tel.: 380 731 087, 777 105 013
e-mail: coolsport@seznam.cz
Otevřeno: PO - PÁ 10 - 12, 13 - 17 hodin
SO 09 - 12.30 hodin
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KOMLEXNÍ

SERVIS VA

Servis do 2 dnů.

Expresní servis do 24 hodin!
Chvalšinská 234, Český Krumlov
(bývalá prodejna Mlékárny MADETA)
MOŽNOST PARKOVÁNÍ
tel.: 380 731 087, 777 105 013
e-mail: coolsport@seznam.cz
Otevřeno:
PO - PÁ 10 - 12, 13 - 17 hodin
SO 09 - 12.30 hodin

Sportovní hala

Hala vhodná pro všechny druhy sportu
Ubytovna 52 lůžek
pokoje se sociálním zázemím
Občerstvení
Chvalšinská ulice
Český Krumlov
380 711 957
736 634 103
sportovnihala@pro-sportck.cz
ubytovna@pro-sportck.cz
www.pro-sportck.cz
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