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Úvodník
Už jistě netrpělivě čekáte na další číslo našeho časopisu,
tak jste se konečně dočkali. Zima domílá z posledního
a nová sezóna nezadržitelně vstupuje do jarní sezóny.
Předzvěstí blížícího se jara byl mj. sváteční, předvelikonoční výstup, který tentokrát někteří započali již v časných odpoledních hodinách, aby zvládli i delší diskuzi doplněnou
hodnotným občestvením. Některé fotografie z tohoto
radostnění můžete spatřit na této stránce. Bohužel, i nepříjemné zranění občas navštíví svahy nejen Kletě, takže
snad si kamenitý terén nadlouho dá pokoj a zranění se budou vyhýbat všem „Kleťákům“. Ostatně blíží se pomalu Himálajský tygr, a to potřebujeme dobrou fyzickou kondici
a pevné údy. Ti věkem zkušenější možná přidají i kloubní preparát, ti ambicióznější psychologickou přípravu. Při
pohledu do Knihy výstupů je zřejmé, že opět přibyde těch,

Vítání JARA na Kleti

kteří překonají své osobní rekordy a „dobydou“ letos Kleť,
určitě častěji než Josef Rakoncaj K2 (ne, že by s ním někteří
neměnili). Proto i letošní prvomájové klání bude jistě přehlídkou skvělých výkonů a doufejme, že pořadatelům nedojdou diplomy a kleště nezkolabují únavou materiálu.
Lze jen doufat, že přibyde i těch, kteří budou mít zájem
podpořit svým příběhem náš časopis Kleťák i těch, kteří oživí naše webové stránky. Po registraci (je nezbytné,
aby byl identifikovatelný přihlašovatel) je možné přidávat vlastní články, fotografie, účastnit se diskuse. Z technických důvodů máme tento systém ještě trochu těžkopádný, ale i to se časem jistě vyladí, a proto uvítáme Vaše
připomínky a náměty. Je však třeba respektovat naše
omezené možnosti, takže megalománii nechte schovanou v rybářském vaku.
Ale hlavně – hurá do kopce!
Jarda Rytíř

Jak všichni dobře víte, Bílá sobota se stala prvním letošním
nočním výstupem, ačkoli (jak je zmíněno na jiném místě) někteří stoupali již odpoledne. S ohledem na zkušenosti z minulých výstupů, není nutno tyto borce podezírat z nedostatku hrdinství vyrazit do tmy, ale prostá vášeň pro dobré jídlo
a pití hnala lid do hor. Je zajímavé, že vždycky jsem slýchal,
že hlad žene vlky do údolí, ale pravda – hlad a obžerství jsou
dva různé fenomény. Pro uvedení na správnou míru však stojí za připomenutí, že již naši dávní předkové, kteří dobývali
svůj chléb v potu tváře každý den, od nevidím do nevidím,
odložili v době oslav příchodu jara své pluhy a lovecké sekery a oddávali se se vší orgiastickou náruživostí vyzývání
a oslavám plodnosti Země (podrobné pikantnosti naleznete
v příslušné literatuře, holt tradice vymírají, škoda). Nicméně
akce bezpochyby splnila veškerá očekávání a slavnostní přípitek na kamenech jen podtrhl sílu večera. Kdo chtěl, mohl
zakusit na vlastní kůži. A ostatní si mohou prohlédnout aspoň
několik obrázků.
Jarda Rytíř

UPOZORNĚNÍ ČLENŮM KLUBU
Výbor Klubu připomíná členům klubu nutnost zaplatit
členské příspěvky na rok 2008, a to nejpozději do 30. června 2008. Podle přijatých stanov zaniká členství neuhrazením příspěvků do 30. června příslušného roku. Příspěvky
je možné uhradit hotově pokladníkovi Klubu, Honzovi
Janouškovi, v restauraci na Kleti nebo bezhotovostním
převodem na účet Klubu číslo 523502018/2700. Po jejich
zaplacení vám bude vystaven členský průkaz na rok 2008.
Milan März
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Ahoj vespolek...,

Nejspíš potřebuje ještě čas, než pochopí, že správný Kleťák
se nenechá odradit rozmary přírody a dokáže ocenit její krásy za jakéhokoliv počasí.
Zcela překvapen jsem po nastoupení do vlaku zjistil, že v něm
sedí už dva Kleťáci z Budějovic – Vláďa a Věra Kolářů. „Super“,
řekl jsem si v duchu, „i přes vítr a psí počasí si užijeme skvělý
den v přírodě.“
A tak jsme dojeli do Krumlova. Z 	 očekávaných 14 lidí, kteří měli v 	Krumlově přistoupit, byl na nástupišti pouze Martin Tomka – vedoucí naší výpravy. Tento šok jsme museli nejdříve strávit.
Místo 18 „Kleťáků“ jsme se sešli pouze 4. Teprve až po 20 minutách jsme se opět rozhovořili. A tak jsme v dobré náladě
pokračovali dále. Během cesty nás sice čas od času přepadly
pochyby, zda vlak ke svému cíli vůbec dorazí, neboť masy
vody padající z nebe byly ohromující.
Vlak přece jen dojel a my jsme vystoupili. Z fotek si můžete

téměř tři měsíce předem jsme si my, Kleťáci, naplánovali výlet na 1. března 2008 na Třístoličník.
Odjezd byl vlakem z Krumlova v 06:21 hod. (Vlak jel z Českých Budějovic, přes Holubov a Krumlov až k našemu cíli.)
Byla to snad náhoda či rozmar přírody, že právě v tento den
zuřila „Emma“ -? Na výlet se nás přihlásilo celkem 18.
Pro mě byla celá věc jasná: Muž drží slovo.
Ačkoliv se počasí zbláznilo, nastoupil jsem v Holubově do

vlaku a očekával, že v Krumlově přistoupí dalších 16 účastníků. 16 proto, protože moje žena se rozhodla zůstat doma
s tím: „Jdi si sám. Já nehodlám riskovat, že mi spadne strom
na hlavu.“
OK – pomyslel jsem si – ta postrádá správný přístup k věci.

udělat představu, co nás v tu chvíli očekávalo. Užili jsme si
spoustu legrace, ušli pár kilometrů a zjistili, že:
1) je zcela nemožné pokračovat dál ve vytyčené trase,
2) je super, že jsme výlet podnikli, i když počasí bylo proti
nám,
3) je lepší vystupovat jako jeden tým, než sedět odděleně
u dvou stolů.
Nakonec jsme našli i hospůdku, ve které jsme naši společnou víru upevnili jedním pivem. Pak už byl čas nastoupit do
vlaku a vrátit se domů.
Na závěr platný Láďův citát: „Výlet nemusí být hezký, ale musí
to být zážitek.“
Váš Stefan Haug
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HIMÁLAJSKÝ TYGR 2008 - pozvánka
1. května 2008(čtvrtek – svátek práce) se bude konat
6. ročník „Himálajského tygra“.

Do akce se může zapojit kdokoliv a kdykoliv od 7,00-16,00
hod. Výstup, který bude dokončený po16.hod. nebude
akceptován!!!
Mezi jednotlivými výstupy mohou být libovolné přestávky,
navíc si každý„horal“ ponese svou „identifikační kartu“, na
kterou budou kleštěmi zaznamenávány kontrolní body, a to
jak dole, tak i nahoře.
Občerstvení bude dle počasí, a to čaj či iontový nápoj, tatranky na dodání energie a co si kdo přinese či zakoupí dle vlastní chuti.
A tak podle počtu výstupů a nastoupaných výškových
metrů se každý „horal“ zařadí do kategorie sám a získá tím „slušivou přezdívku“, kterou se může chlubit
minimálně jeden rok.

Cílem této akce bude vlastními silami vystoupat z parkoviště pod lanovkou na „Váš“ kopec (podle výškových metrů) po
terasu u rozhledny na Kleti (celkem převýšení 419 m) v časovém rozmezí od 7,00-16,00 hod.
Cíl si sami určíte dle vlastních možností a schopností.
Všichni horalové startují na vlastní nebezpečí!!!
Startovným je pouze 20,- Kč a dobrá nálada, cenou pro všechny diplom a nová přezdívka, pro „Himálajské tygry“
pamětní medaile.

Jednotlivé k ategorie:
KLEŤÁK

1 výstup

celkem převýšení 419 m

TATRÁK

3 výstupy

celkem převýšení 1 257 m

ALPÍK

5 výstupů

celkem převýšení 2 095 m

ANĎÁK

7 výstupů

celkem převýšení 2 933 m

HIMÁLAJSKÝ TYGR

9 výstupů

celkem převýšení 3 771 m

E.T. MIMOZEMŠŤAN
(E.T. chce domů...)

10 výstupů a vícekrát

(Na Gerlachovský štít - 2 654 m.n.m,. ze Sliezskeho domu – 1 670 m.n.m. je převýšení 984 m)

(Na Mount Blanc – 4 810 m.n.m, z Les Rognes – 2 760 m.n.m je převýšení 2 050 m)

(Na Acocanguu – 6 960 m.n.m, ze základního tábora – 4 050 m.n.m je převýšení 2 910 m)

(Na Mount Everest – 8 848 m.n.m z Basecampu – 5 350 m.n.m je převýšení 3 498 m)

více než 4 190 m

MNOHO ZDARU A VE ZDRAVÍ DOJDĚTE!!!
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Výlet do Himalájí, aneb jak jsem letěl s dalajlámou...

Je to již 10 let, co jsem se vydal na Sikkim

rhododendron marathon do Himalájí (Sikkim - nejmladší město Indie),
7 dní – 300 km, od výšky 800 m do výšky 4
200 m.
• A jaká byla cesta?
Z Londýna jsem se dostal Boeingem do Dillí, kde na mne čekal vnitrostátní let do města Bagdogra. Z tohoto letu jsem měl tak trochu obavy, naštěstí však zbytečné – křídla
držela, nýty nevyskakovaly...
Čekalo nás ještě mezipřistání v Ásámu, které bylo více než překvapivé. Na letišti byla
spousta lidí s blesky fotoaparátů – a najednou stál v uličce dalajláma – UF!
Viděl jsem velice inteligentní obličej brýla-

tého usměvavého pána, velmi příjemného
vzezření, z něhož byli všichni v rozpacích.
Všichni se fotili a já z toho překvapení foťák
ani nevytáhl. Když jsme dolétli do Bagdogry, pochopil jsem, že davy lidí nečekají na
„Přívrta z Čech“, ale na toho sympatického
obrýlence.
• Mé první zážitky.
Hned první šok jsem zažil ve městě Siliguri,
kde jsme nocovali – vypadalo to téměř jak
ve středověku. Otevřená kanalizace, lidé vykonávající základní potřeby přímo na ulici,
vedle se v odpadcích hrabe pes společně
s prasetem a kráva řídí dopravu společně
s policajtem. Dále když jsem dojedl banány,
tak jsem dal slupky, dle zvyku, do igelitového sáčku, ale zjistil jsem, že není kam jej hodit. Musel jsem se poučit od míst
• Co vše jsem viděl...
Samostatným zážitkem byl vlastní závod
v Sikkimu, kam jsme se přepravili terénním
autem, i když dost kostrbatě, a užili zde plno
napětí. Sikkim, to je nádhera a větší kultura.
Civilizace sem zavála více, dokonce tu najdete lidi v džínách, angličtina tu není problémem, naleznete zde nádherné svatyně.
Život zde v horách je ale pěkně drsný, přes-

tože i do výšky 4000 m vedou asfaltky, které jsou zařízlé do svahů, když přijde déšť kus
zmizí – přijede bagr, nějak to vyhrabe a jede se prostě dál. Při jízdě po takovýchto úsecích vás dost mravenčí, ani nevím, zda se dá
v tomto případě mluvit o adrenalinu.
Také jsme jednou potkali spadlý most,
zmačkaný jak krabička...Postavili sice nový,
ten ale vydržel 14 dní – upadl kus stráně
i s mostem. Tyto situace tam lidé berou velice stoicky. Ukázali nám například místo, které se sesunulo před 3 týdny a 90 lidí tam zůstalo. Lidé s tím prostě počítají, denně s tím
žijí. V horách prakticky prožijí život u cesty,
protože pod chalupou, slepenou ze všeho
možného, je strmý svah, kde by si natloukli,
nahoru totéž, takže „ideálka“ prostě u cesty.
Ženy si u cesty myjí své krásné vlasy, vedle
sousedka myje plechové nádobí, další tluče
do prádla myje si u toho nohy, děti se popelí
vedle krávy a prasat. Projede tudy pár jeepů
a vše je hned začmouděné.
Zdeněk Přívratský,
Sikkim rhododendron marathon, Himaláje,
říjen 1997 / 7 dní, 300 kilometrů,
3. místo / 42 startujících
pokračování příště.....

Výstupy na Kleť za rok 2007 – výsledková listina

Kontakty na Klub
adresa: Klub přátel hory Kleť, SU-servis s.r.o., Hraniční 6,
České Budějovice 370 06
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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Muži
Hommer R.
Hladík P.
Přívratský Z.
Konopa J.
Janoušek J.
März M.
Kolář L.
Nožička V.
Tomka M.
Kozák S.
Habart H.
Hommer J.
Dvořák M.
Schneider S.
Stropek V.
Nevšímal V.
Haug S.
Beran J.
Švábenský O.
Beran H.
Böhm J.
Toncar K.
Laštovka F.
Dufek J.
Hoško F.
Kovárna
Pouzar J.
Forišek L.
Maděra L.
Černý R.
Šilhavý
Kalkuš F.
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Štěpány K.
Šulc V.
Moravec M .
Seiler T.
Růžička F.
Rytíř J.
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Ženy
Hladíková H.
Konopová H.
Klimešová J.
Klímová M.
Maděrová J.
Kolářová V.
Šilhavá
Konopová B.
Musilová M.
Schönerová A.
Schneiderová
Přívratská H.
Beranová H.
Haug L.
Brožová I.
Marková M.
Märzová M.
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