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VALNÁ HROMADA KLUBU

Úvodník

Náš Klub má za sebou první rok.
Všichni jsme od něj očekávali, jak
se nám předvede, ale zatím to je
batole, které sotva chodí a mluví.
Mějme s ním trpělivost. Všechny
nás spojuje láska k této hoře a její
přírodě. Tak jako dříve se chceme
scházet, diskutovat, soutěžit, kdo
bude na vrcholu víckrát a dříve.
Půlnoční výstupy získávají stále
více příznivců.
Do druhého roku našeho Klubu
jsme si dali nové a náročnější cíle.
Na klubových přátelských setkáních, které připravujeme 4 za rok
bychom se rádi více seznámili se
zajímavostmi naší hory, na jednodenních výletech pak poznávali okolní kopce. Vícedenní výlety připravujeme na vzdálenější
kopce v Čechách a Rakousku.
A tak nezbývá než doufat, že činnost Klubu bude nejen pro jeho
členy a příznivce přitažlivá, ale
našich akcí se budou zúčastňovat i další přátelé „naší hory“.
Milan März

V restauraci na Kleti se uskutečnila
26. října 2008 valná hromada Klubu
přátel hory Kleť. Valná hromada schválila program činnosti Klubu v roce 2009
a dalších letech a zvolila nový výbor.

Výbor klubu bude pracovat
v tomto složení:
Milan März Martin Tomka -

předseda
místopředseda
zodpovědný
za sportovní
a poznávací akce
Václav Šulc člen výboru zodpovědný
za sportovní a poznávací
akce
Antonín Hrubý - člen výboru zodpovědný
za společenské akce
Jindra Klimešová - členka výboru
zodpovědná za
společenské akce
Stefan Haug hospodář a pokladník
Hanka Beranová - členka výboru
zodpovědná za
marketing a propagaci

Ze správy o činnosti klubu:

• ke dni konání valné hromady má klub
53 členů a 13 příznivců
• v roce 2008 vstoupilo do klubu
20 nových členů a 7 příznivců
• příspěvky v roce 2008 nezaplatilo
28 členů, kterým tímto bylo ukončeno
členství
Již potřetí se na pozvání našeho Klubu vypravili klienti domova Libníč vyšlápnout • hospodaření v roce 2007 skončilo
horu Kleť. Po přibližně dvou hodinách přebytkem 22.275,- Kč
• na účtě klubu je k 30. 9. 2008 45.645,- Kč

LIBNÍČ OPĚT NA KLETI
14. 10. 2008

cesty vzhůru došli k vytouženému cíli.
V příjemném prostředí Restaurace na Kleti všichni společně poobědvali a vydali se
kolem hvězdárny na zpáteční cestu.
Domov Libníč poskytuje celoroční pobyt s komplexní ošetřovatelskou a zdravotní péčí. Poskytované služby směřují
k pozitivnímu ovlivnění a zachování kvality života a k vytvoření pocitu domova
klientů.
Pro všechny zúčastněné to byl velmi příjemně a smysluplně strávený den.

N o v o r o č n í v ýs t u p n a K l e ť

1. ledna 2009 se uskuteční II. ročník Novoročního výstupu na Kleť. Pro prvních 500
nadšenců, kteří horu zdolají pěšky nebo lanovkou je připraven Pamětní list, který jim
navěky potvrdí jejich novoroční předsevzetí: Ve zdravém těle – zdravý duch.

Rádi přivítáme nové členy Klubu
Klub přátel hory Kleť není uzavřená
společnost, ale má zájem rozšířit své
řady o členy, případně příznivce, kteří mají rádi přírodu, turistiku, výlety na
kopce a hory. Výšlap na Kleť a pohled
na Alpy je pro ně vždy nevšední (i když
opakovaný) zážitek. Pravidelná setkání
v příjemné restauraci na Kleti se stejně smýšlejícími přáteli u sklenice s pěnou je pak třešničkou na dortu.
Přihlášku do Klubu můžete získat na
www.klubklet.cz, nebo poštou na adrese: Hraniční 6, 370 06 České Budějovice, nebo v restauraci na Kleti každou
neděli od 9.00 do 10.30 hodin.
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HIMÁLAJSKÝ medvěd 2008 - zimní výstupy
Vlastními silami vystoupat pod lanovkou na „Váš“ kopec
tolikrát, kolikrát si sami určíte za cíl dle vlastních možností a schopností.
Datum konání
Místo startu
Startovné
Čas zahájení
Čas ukončení
Vyhodnocení
Upozornění
Ceny
Občerstvení

13. 12. 2008, sobota
Parkoviště pod lanovkou
30,- Kč
09 : 00 hodin
15 : 00 hodin
Průběžně do 16 : 00 hodin
v předsálí restaurace Kleť
Všichni horalové startují na vlastní
nebezpečí!!!
Pro všechny diplom a pro
medvědy medaile
Bude připraven čaj, tatranky
a dobrá nálada

Pravidla	
1. Do akce se může zapojit kdokoliv a kdykoliv mezi
9. hodinou ráno a 15. hodinou odpoledne
2. Výstup dokončený po 15. hodině 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.
Himálajským medvědem se stává ten, kdo za dobu
šesti hodin zvládne 6 výstupů a více.

MNOHO ZDARU A VE ZDRAVÍ DOJDĚTE

Pěší výlet Kleť - Libín (13. 9. 2008)
Bylo nás pět, kterým se zalíbil nápad jít pěšky z Kletě na Libín. Jedna část výpravy zvolila variantu
večerního výstupu na Kleť s přenocováním, druhá cestu na Kleť
lanovkou následující den ráno.
První ranní lanovka se neopozdila, a tak jsme po deváté hodině
mohli společně za příznivého počasí vyrazit. Nejdřív po modré na
Rohy - Novou Hospodu, odtud
jsme po 500 m po modré odbočili doleva a 1,5 km šli cestou po
úbočí kopce Albertov k odbočce
doleva, která nás dovedla do

Březovníku. Z Březovníku jsme
došli po silnici do Ktiše, odkud
jsme pokračovali společně s červenou a žlutou značkou směrem na Miletínky, kam se dojde
už po neznačené cestě (nejdříve
jsme opustili červenou a po pár
stovkách metrů i žlutou značku).
Z Miletínek se šlo po pastvinách
souběžně se sloupy vysokého napětí na Ovesné. Přelézání přes
ohradníky nám šlo dobře, takže jsme se příliš neodchýlili od
přímého směru. Trasu po silnici
Ovesné - Chroboly jsme si zkrátili

krátkou chůzí po železniční trati
a pak se napojili na modrou značku z Chrbol na Libín (relativně pohodlné a příjemné stoupání). Protože nám hezké počasí vydrželo,
mohli jsme se po asi 35 km dlouhém putování podívat z rozhledny na Libíně na mateřskou horu
Kleť. To, že v podvečer občerstvení na Libíně už nebylo možné,
nám nevadilo. Sešli jsme lesem
a po louce ke kamarádům na blízké Libínské Sedlo, kde se dá dobře najíst a napít i v letos nově
otevřené pizzerii. Milada Filipová
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Program činnosti Klubu přátel hory Kleť v roce 2009
a dále tak, jak byl schválen valnou hromadou Klubu
e) Organizování akcí na čistotu lesa a na návštěvy a poznávání
Kleti klienty charitativních organizací
Tyto akce bude klub organizovat pro své členy, příznivce
a další zájemce.

3. Tradiční akce
a) Himalajský tygr a Himalajský medvěd
b) Noční výstupy
c) Stavění májky a opékání masa všeho druhu
d) Roční hodnocení výstupů
Tyto akce nebude klub organizovat. To neznamená, že
nemůže k jejich úspěchu pomáhat při organizaci
a u sportovních akcí přispívat finančně a věcně.

Činnost Klubu v 1. pololetí 2009

Úvod: Uvnitř Klubu docházelo v průběhu roku 2008 k názorovým neshodám jak by měl Klub fungovat, co financovat
a co organizovat. Výbor navrhuje, aby činnosti, které probíhaly
před založením Klubu pokračovaly ve stejném režimu jako v minulosti s tím, že budou přístupné pro členy Klubu i nečleny, ale
budou financovány přímým podílem účastníků akce. To znamená, že náš Klub se může těchto akcí zúčastňovat, ale nebude je
organizovat. Při respektování těchto zásad předkládá výbor
Klubu následující program.

1. Sportovní a poznávací akce

a) Výlety k poznání historie a současnosti hory Kleť
(historie vzniku názvu Kleť, kolik pramenů na hoře vyvěrá,
kolik pamětních stromů se v okolí nachází, zmapování
kapliček a křížů stojících u cest a poznání příběhů, které vedly
k jejich postavení, poznání starých mysliveckých chodníků,
hranice mezi Tereziánským, Zlatokorunským a Schwanzenberským panstvím, keltská historie, turistické stezky
1. republiky, menhiry) a jejího okolí (Dívčí kámen, Kuklov,
oppidum v Třísově, hrad Kotek, Slepičí hory s Kohoutem
870 m, Polušky 920 m s Matějíčkovou vyhlídkou, Želnavské
hory s Knížecím stolcem, Špičákem a Chlumem, Boubín,
Bobík, Libín a další).
b) Tuzemské a zahraniční výlety do hor s finančním příspěvkem
pro členy klubu
c) Zimní výlety na běžkách (Šumava, Novohradské hory apod.)
d) Výstupy na Šumavské a Novohradské hory (Luzný 1373 m,
Roklan 1453 m, Velký Javor 1457 m, Vysoká 1034 m, Kamenec
1072 m, Viehberg 1112 m, Třístoličník 1312 m)
e) Vysokohorská turistika a cykloturistika
Tyto akce bude klub organizovat pro své členy, příznivce
a další zájemce.

2. Společenské akce

a) Pravidelná Klubová přátelská setkání
(1x čtvrtletně )
b) Výlety se společenskou náplní (např. výlov rybníka Olšiny)
c) Besedy a semináře zaměřené k poznání hory Kleť a jejího
okolí, hvězdárny na Kleti, ochraně životního prostředí
a další témata podle zájmu
d) Vydávání členského časopisu Kleťák

Klubová přátelská setkání se uskuteční v restauraci na Kleti
v neděli 1. února 2009 od 9.30 hodin
téma: Po stopách Hanzelky a Zikmunda na Mount
Kilimanjaro (5.895 m)
- vyprávět o výstupu a promítat vlastnoručně natočené video
bude Vašek Šulc, který došel až na vrchol klasickou cestou
- následně bude prodiskutován plán jednodenních výletů
v 1. pololetí
v neděli 19. dubna 2009 od 9.00 hodin
téma: Menhiry na Kleti
- vyprávět o menhirech, jejich vzniku a působení na člověka
bude pan Klimeš z Holubova
- po krátkém úvodním slově bude vycházka k jednotlivým
menhirům (podle zájmu v jednom nebo více dnech)

Připravujeme vícedenní výlety
červenec 2009 - Schludming (Rakousko) – 3dny
srpen 200
- Bad Ischl (Rakousko) – 2 dny
září 2009
- Beskydy (Radhošť) – 2 dny
O termínech výletů a programech budete včas informováni
ve vývěsní skříňce Klubu.
Kontakty na Klub
Adresa: Klub přátel hory Kleť, SU – servis s.r.o.
Hraniční 6, 370 06 České Budějovice
Telefonické spojení na členy výboru:
Milan März
387 411 577, 603 835 974
Martin Tomka
736 634 100
Václav Šulc
720 675 989
Antonín Hrubý
380 716 321
Jindra Klimešová 380 741 220
Stefan Haug
602 682 776
Hanka Beranová 775 096 659
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Výlet do Himalájí, aneb jak jsem letěl s dalajlámou...
...dokončení
• Největší zážitek.
Jednoznačně příroda a setkání s největšími vrcholy. Po ukončení závodu
jsme měli 10 dní na turistiku. Dostali
jsme se až na nepálskou hranici, šli jsme
pěšky 15 km do hor, do výšky 3 500 m
a tam se ubytovali ve srubu. Ve vedlejší chatrči se dvěma pryčnami, 2 dětmi, ženou spoustou plechového nádobí žil majitel. Zde připravovali jídlo turistům a pak jim jej nosili do vedlejšího
„hotelu“. Děti byly kouzelné – krásně
ušmudlané. Ráno v pět jsme vstali a šli
za svítáním. Když začalo vycházet slunce, objevily se před námi nádherné horské „obludy“.Kančendženga je asi jedna
z nejkrásnějších. Má přes osm a půl tisíce metrů, okolo se tyčí sedmitisícovky. Přelezli jsme na jiný kopec a spatřili Makalu, Lhotce, Mount Everest...Tyto
„kopečky“ mi tolik neříkaly, ale před
Kančendžengou (8 586 m) jsem seděl
hodinu a kochal se její čarovnou krásou.
• Ještě něco..??
Ano, Váránasí. Posvátné místo hinduis-

tů, kde Buddha zahájil svou činnost.
Lidé tam sestupují ke svaté řece, omývají se tam, na březích spalují své zemřelé. Na břehu Gangy jsou hromady
dříví. Je to proto, že sem lidé přinesou
svého nebožtíka naobyčejných nosítkách, zabaleného ve fólii, koupí si dřevo, zapálí hranici se zemřelým, modlí se
a pak zbytky si dřevo, zapálí hranici se
zemřelým, modlí se a pak zbytky smetou do řeky. Opodál po proudu se lidé
koupou. Jojo, jiný kraj, jiný mrav.
• A nějaká rarita?
Na nádraží ve Váránasí. Prostorami
nádraží, kde se na perón jde dvěma
nadchody, kráčel ohromný býk jako
„bejk“. Byl to pohodář, živil se odpadky
a v podstatě žebral. Koukám, kudy tam
tak mohl přijít...Po schodišti ne, nevešel
by se na šířku, navíc bylo dost strmé.
Kolejiště zase moc hluboké. On se tu
snad narodil....!!!Nojo, ale jak by se tam
dostala matka kráva?A mezi tím „holky“
krysy a taková spousta. Když se setmělo, měly eldorádo.
• A cesta zpět?

Vlakem ve vlaku do Dillí 2 dny ve vlaku,
bomba. Když jsem vlezl do vagonu, tak
jsem se lekl. Není to vlak do Dachau?
Zamřížovaná okna, kupé pro šest, ale
s přehledem se nás tam vešlo čtrnáct.
Koupili jsme si sice lůžkové kupé, ale
když si člověk lehl, tak se k němu k hlavě i nohám tulili další „indiáni“. Průvodčímu však stačilo, že je „sleeper“ zaplacen, tudíž bylo věcí ležícího, zda si pustil dalšího spáče do postele. Ale všichni
jsme se skamarádili, povídali, fotili, filmovali, dokonce nám i zazpívali jejich
hardrock.		
• Závěrem.
Nádherný zážitek. Spousta lidí, odpadků, rikš, nespoutaná příroda, poznání
života, povahy lidí, tábory utečenců
z Bangladéše a utrpení, jejich radost
z maličkostí, nádherné děti, kouzelní
stařečci a stařenky.
Všem toto poznání doporučuji. Kdo
máte tu příležitost, tak hurá na cestu.
Zdeněk Přívratský, Sikkim rhododendron
marathon, Himaláje, říjen 1997 7 dní, 300
kilometrů, 3. místo / 42 startujících
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