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Ú-vodník

„Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les…“
Ví se vůbec, v jaké lokalitě ta jistá studánka leží? O tom často lidé
polemizují. Avšak spolek všech Kleťáků, jak pěších, cyklistů či běžců,
si je naprosto jist, že toto dílo básník J.V. Sládek přivedl na svět právě,
když omylem zabloudil do kopců Blanského lesa. Bohužel ani jeho
slabý smysl pro orientaci nepřivedl naše kleťské studánky do povědomí lidem procházejících náhodou okolo. Ani těm v Podkletí, ležících s plným břichem po pestrém nedělním obědě.
Ano, ve druhém verši básně Lesní studánka z roku 1894 se J. V. Sládek snažil výstižně, ale stručně popsat okolí, ve kterém se právě nacházel. Leč tyto informace nestačily k nalezení přesného místa zmiňované studánky.
To až Kleťáci po dlouhém bádání dokázali zmiňovanou studánku vypátrat a zrenovovat společně za podpory Lesů České republiky a dát
ji název U Menhiru.
Kleťák Karel Jírovec vylepšil (i když bez veršů) chybějící popis
studánky –
Studánka krytá stříškou je u cesty na úbočí vedlejšího vrcholu Kletě zvaného Ohrada. Voda už bohužel nevytéká plastovou trubkou, prorazila
si cestu okolní zeminou a lze ji nabírat jen přímo ve studánce. Poblíž
je vztyčený menhir, který působí léčebně na ledviny, močový měchýř
a močové cesty.
Tento zkušený nadšenec a degustátor lesních vod tvrdí, že zdejší
prameny jsou něčím výjimečné a voda v nich je skutečně lahodná.
Kleťákům tedy zbývají dvě možnosti, jak prameny dostat do povědomí návštěvníkům Kletě.
1) Společnými silami zrenovovat další prameny a studánky v Kleti,
popsat dané místo a dát vědět všem projevující zájem o Kleť
2) Postavit Kleťský pivovar využívající tyto zázračné vody
k vaření piva
Bod 2 byl hned v zárodku myšlenky zamítnut z důvodu nevyhnutelného znečišťování a kácení místních lesů. Zbývá nám tedy povědět
o těchto nádherných koutech co nejvíce nic netušícím lidem a milovníkům podzemních vod.Neradi bychom dopustili jejich zánik,
tedy alespoň v očích z dáli příchozích, takto příjemných lokalit Blanského lesa a Podkletí.
Karel Jirovec ml.
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Královna výstupů 2014
Alena Klimešová
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P l á n a kc í K lu b u p r o r o k 201 5
1. ledna
1. května
8. května
13. června
27. června

Novoroční výstup
14. ročník Himálajského tygra
7. ročník Dětského dne na Kleti
po osmé na Šumavu Grosse Osser
1293 m.n.m.
2. ročník cestou necestou po Kleti

18. července	Dachstein (reparát)
15. srpna
Oblast Rauris a přilehlé kopce
12. září
9. ročník Libín Kleť
31. října
valná hromada klubu
12. prosince 12. ročník Himálajského medvěda

Těšte se na pořádané horské výlety v roce 2015
Grosse Osser

Dachstein

Rauris
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HIMÁLAJSKÝ TYGR 2015 / 14. ročník
Vlastními silami vystoupat 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

01. 05. 2015, pátek – svátek práce
Parkoviště pod lanovkou
80,- Kč (členové KPHK 0,-Kč)
07:00
16:00
Průběžně během dne
Všichni horalové startují na vlastní 		
nebezpečí
Diplom, nová přezdívka a pro Tygry
jsou připraveny pamětní medaile.
Iontový nápoj a tatranka

Pravidla
1. Do akce se může zapojit kdokoliv a kdykoliv
mezi 7. hod. ráno a 16. hod. odpoledne
2. Výstup dokončený po 16:00 hod. nebude započítán!!!
3. Mezi jednotlivými výstupy mohou být libovolně
dlouhé přestávky.
4. Trasa je od bufetu na parkovišti po terasu u restaurace
na Kleti – celkem 419 m převýšení.
5. Každý si ponese kartu, kam budou kleštěmi
zaznamenávány kontrolní body, dole i nahoře.

Hodně štěstí, vytrvalosti, pevné vůle a zdravé nohy.

HIMÁLAJSKÝ TYGR 2015
Podle počtu výstupů a nastoupaných výškových
metrů se každý horal zařadí do kategorie sám
a vyfasuje tak slušivou přezdívku, která se s ním
potáhne minimálně jeden rok.

KLEŤÁK

1 x výstup

celkem 419 m.

TATRÁK

3 x výstup

celkem 1257 m.

(Na Gerlachovský štít - 2654 m.n.m. ze Sliezskeho domu
- 1670 m.n.m. je převýšení 984 m.)

ALPÍK

5 x výstup

celkem 2095 m.

(Na Mount Blanc – 4810 m.n.m. z Les Rognes – 2760 m.n.m.
je převýšení 2050 m.)

ANĎÁK + 7 x výstup

celkem 2933 m.

(Na Acocanguu – 6960 m.n.m. ze základního tábora – 4050
m.n.m. -převýšení 2910 m.)

HIM. TYGR 9 x výstup

celkem 3771 m.

(Na Mount Everest – 8848 m.n.m. z Basecampu – 5350 m.n.m.
je převýšení 3498 m.)

E. T. MIMOZEMŠŤAN
10 x a vícekrát 4190 m. ≥
(E.T. chce domů )

Kontakty na Klub
Adresa: Klub přátel hory Kleť
SU – servis s.r.o.
Hraniční 6 , 370 06 České Budějovice
Telefonické spojení na členy výboru:
Martin Tomka
736 634 100
Milan März
603 835 974
Karel Jírovec
724 068 997
Jindřiška Klimešová 380 741 220
Stefan Haug
602 682 776
Členské příspěvky:
děti do 15 let a důchodci 100 Kč
členové 300 Kč
Rádi přivítáme nové členy klubu

www.klubklet.cz
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