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Úvodník

Náš Klub má již druhý rok za sebou. Za života poznáme spoustu
známých, ale pouze z některých
se stanou naši přátelé. Horu Kleť
známe dlouho, ale teprve nedávno jsme požádali horu o přátelství. Mlčky náš návrh přijala. Vytvořili jsme Klub přátel hory Kleť
a jsme v očekávání, jak se naše
přátelství bude vyvíjet.
Řada členů odpadla, neměli
trpělivost čekat, neboť víc očekávali, než byli ochotni do přátelství vložit. A tak hora v nás
nachází dobré přátele, další se
hlásí. Z těchto důvodů se budeme snažit, aby naše přítelkyně
ukázala svou krásnou, přívětivou
a v každém ročním období jinou
tvář široké veřejnosti.
Milan März

NOVOROČNÍ
VÝSTUP NA KLEŤ
1. ledna 2010 se uskuteční III.
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.

Valná hromada Klubu

V restaraci na Kleti se uskutečnila 25. října 2009 valná hromada Klubu přátel hory Kleť. Valná
hromada vyhodnotila kladně činnost Klubu v roce 2008 a schválila plán činností v roce 2010.
Schválila změnu výše členských příspěvků a potvrdila stávající složení výboru.

Výbor Klubu bude pracovat v tomto složení:
Milan März
předseda
Martin Tomka
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
Jedno místo ve výboru zůstalo volné po Hance Beranové, která ukončila členství v Klubu.
Výbor Klubu provede kooptaci.

Ze zprávy o činnosti Klubu:

• ke dni konání valné hromady má Klub
36 členů a 12 příznivců
				
• příspěvky v roce 2008 nezaplatilo 17 členů,
kterým bylo ukončeno členství
• hospodaření Klubu v roce 2008 skončilo
přebytkem 9.300,00 Kč

• na účtě Klubu je 63.100,00 Kč
• klubových výletů se v roce 2008 zúčastnilo
87 členů a příznivců
• klubových sektání 97 přítomných
• akcí pro veřejnost 798 účastníků

Plán akcí Klubu v roce 2010

Pamětní list
Novoroční výstup na horu
Kleť 1084 m
3. ročník – 1. ledna 2010

Klubová setkání:
duben: Cestování po horách v zahraničí
- beseda s účastníkem
září: Menhiry na Kleti – procházka s výkladem
Výlety (jednodenní)
červen: Třístoličník (vlakem)
srpen: Setkání na hoře Schafberg (Rakousko)
– 4 trasy (doprava zajištěna)
Akce s tradicí
1. leden:
Novoroční výstup – III. ročník
1. květen:
Himalajský tygr
8. květen:
Výstup na Kleť rodičů s dětmi
		
(se soutěží o srdce Krasavy)

18. září: Z vrcholu na vrchol – III. ročník
(tentokrát z Kletě na Libín)
11. prosince: Himalajský medvěd
Sociální oblast
květen: V. výstup na Kleť s klienty ústavu
sociální péče
říjen: VI. výstup na Kleť s klienty ústavu
sociální péče
Tento plán bude doplňován aktuálními výlety
organizovanými jednotlivými členy Klubu.
Informace budou zveřejněny
1 měsíc před akcí ve vývěsce Klubu a na
www.klubklet.cz.
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Libníč na Kleti / 9. 6. 2009

I tento rok se za účasti našeho Klubu
rozhodli klienti domova Libníč vyšlápnout horu Kleť. Dnem D se stal 9. červen, sluníčko už od rána předpovídalo
nádherné počasí a my se těšili na příjemně strávený den v krásné přírodě,
kterou hora Kleť nikdy nezklame. Naše
výprava dorazila po necelých třech hodinách do restaurace na Kleti, kde na
nás čekal výborný oběd a příjemný odpočinek.
Cestu tam jsme naplánovali kolem
známých menhirů na Kleti, takže jsme
seznámili klienty domova Libníč s jejich
blahodárnými účinky.
Myslím, že to byl pro všechny zúčastněné velmi zajímavý a zároveň poučný
výlet nádhernou přírodou naší hory.
				
(KS)

Dětský den na Kleti / 16. 5. 2009

V sobotu 16. května 2009 pořádal Klub
přátel hory Kleť dětský den na Kleti. Náš
atletický oddíl SK 4 Dvory se rozhodl
zpříjemnit dětem tento den lákavým
dobrodružstvím po stopách a nástrahách pekelníka Belzebuba, kde se splněním všech zajímavých úkolů snažily
získat uznání Krasavy, dcery Vladyky
Hroznaty, který byl pánem na Kleti.

I přes deštivé počasí jsme si lámali hlavy nad rozpoznáním bylin a stromů rostoucích na této hoře, tipovali si, jak je
asi vysoký vysílač na Kleti, nebo kterou
horninou je tato hora nejvíce pokryta.
Děti nadšeně četly informační tabule,
které stojí na turistické stezce, jen aby
mohly správně odpovědět na někdy až
záludné otázky.

V cíli už na nás čekal Belzebub, který
měl pro všechny zvídavé hlavičky připravenou sladkou odměnu, a my se po
krátkém odpočinku vydali zpět k domovu. Děkujeme všem, kteří se na takovýchto akcích (nejen) pro děti podílejí a připravují nám tak smysluplné dny
strávené v krásné přírodě našeho kraje.
(za SK4DV Dagmar Tycová)
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Z VÝLETŮ KLUBU 2009

Libín – Kleť / 26. 9. 2009

Po menhirech na Kleti

Na Boubín / 25. 4. 2009

Dvě společenská setkání Klubu byla
věnována putování po menhirech na
Kleti. Výklad pana Klimeše všechny zaujal
– léčebné schopnosti menhirů byly přijaty,
i když některými účastníky s výhradou.

Celková délka trasy je cca 35 km.
Nejmladším členem této výpravy
byl sedmiletý Antonín Mikeš
z Chlumu u Křemže, nejstaršími
účastníky Václav Šulc a František
Růžička – oběma 73 let.

Na Vysokou / 3. 5. 2009

NA Svatobor / 20. 5. 2009
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HIMÁ L A J S KÝ t yg r 1 . 5 . 2 0 0 9
Tradičně se uskutečnil 1. května 2009 7. ročník za účasti 116 startujících.
V čase 9 hodin Kleť 12x vyběhnul Roman Hommer.
Z členů Klubu byl nejlepší Jiří Konopa 9x, Milada Filipová 8x,
Marie Musilová 7x, Jiří Kadlec 7x, Hana Konopová 6x,
František Laštovka 5x, Karel Toncar 5x.

Blahopřejeme.

HIMÁLAJSKÝ medvěd 12.12. 2009
– zimní výstupy
12. 12. 2009 můžete vlastními silami vystoupat na horu Kleť a podle
počtu výstupů získat pro sebe slušivou přezdívku s platností jednoho
roku.
Start akce je v 9:00 hodin na parkovišti pod lanovkou,
konec v 15:00 hodin na terase restaurace Kleť.
Každý si ponese kartu, kam budou kleštěmi zaznamenávání kontrolní
body, dole i nahoře.

Všichni horalové startují na vlastní nebezpečí!!!
Hodně štěstí všem a opatrně – klouže to!!!

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
			
Martin Tomka
Václav Šulc
Antonín Hrubý
Jindra Klimešová
Stefan Haug

387 411 577,
603 835 974
736 634 100
720 675 989
380 716 321
380 741 220
602 682 776

Členské příspěvky:
děti do 15 let a důchodci 100 Kč
příznivci Klubu 200 Kč
členové 300 Kč
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