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Kleťandy
na Tour du
Mont Blanc
V srpnu jsme si vzaly kleťáckou dovolenou a vyrazily do hor. Jsme ještě dost
mladé na to, abychom spaly ve stanu,
ale dost staré na to, jít natěžko. Okruh
kolem alpského velikána – masivu hory
Mont Blanc (4810 m.n.m.) s podporou
autobusu CK Alpina, který převážel
naše věci, byla pro nás optimální volba.
Polní kuchyně, bečka Starobrna a vždy
vtipní řidiči – veteráni z mise v Afghánistánu, kteří zvládli umývání hrnců
stejně dobře jako horské silnice.
Naše putování začalo ze Chamonix,
výjezdem na vyhlídkový vrchol Aiguille
du Midi a severním balkonem k ledovci
Mer de Glace, s návštěvou ledové jeskyně. Zocelené Kletí, jsme po prvních
dnech stoupání kolem 1500m denně
byly stále bez obvazů, a tak alespoň
píchnutí se kolíkem od stanu bylo důvodem zalepit si taky něco jako ostatní
borci. Nejvyšší vrchol naší cesty Tête
Nord des Fours (2756 m.n.m.) se v sousedství čtyřtisícovek jevil jako trochu

větší krtina. Po čtyřech dnech jsme
dorazily do Courmayeru tzv. italského Chamonix, kde káva chutnala jako
na Kleti.
Ráno v kempu nás zastihla zpráva
o sesuté lavině a 2 mrtvých Italkách při
pokusu o výstup na Mont Blanc. Slunce se po celých 9 dní pobytu opíralo
do ledových štítů, takže občas něco
s velkým hukotem padalo. Každodenní

pohled na Mont Blanc nahradil ve švýcarské části výhled na úchvatný Mont
Dolent. Hraničním sedlem Col de Balme jsme se vrátily do Francie, z vyhlídkového vrcholu Le Brévent sestoupaly
posledních 1590 m a zchladily se v horském potoce, tak jako několikrát předtím. Naše trasa měřila 148 km a 9.390 m
výškového stoupání.
Marie Musilová

Zpráva z valné hromady klubu
opět jsme se sešli v restauraci v Holubově v sobotu dne 26. 10. 2013, kde jsme probrali činnost klubu v současném
roce a bylo zde zkonstatováno, že ke dni valné hromady má klub 85 členů
akcí pořádaných klubem pro širokou veřejnost jako např. Novoroční výstup na Kleť, Himálajský tygr a medvěd, 		
Dětský den na Kleti, Pochod z Libína na Kleť se zúčastnilo celkem 1 360 účastníků
výletů pořadaných klubem pro členy a jejich zpřízněné osoby (Velký Roklan, Orlí hnízdo, Schladming) se zúčastnilo
319 účastníků
z finanční zprávy vyplynulo, že klub má k dnešnímu dni na účtě 109 319,- Kč

Valná hromadá dále schválila
členský příspěvek je ve výši 300,- Kč, děti do 15-ti let a důchodci 100,- Kč a členové, kteří v aktuálním roce 		
dosáhli věku 70 let se stávají čestnými členy klubu a jsou osvobozeni od placení členských příspěvků
příspěvky v aktuálním roce musejí být zaplaceny do 28.2., aby mohly být uplatněny výhody v daném roce 		
vyplývající z členství klubu
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Plán akcí klubu pro rok 2014
1. ledna - Novoroční výstup na horu Kleť
1. května - Himálajský tygr
8. května - výstup rodičů s dětmi
14. června – Velký Falkenstein: šumavská hora ležící asi
3 km od česko- německé hranice v NP Bavorský les. Masiv,
z jehož obou vrcholů se naskýtá půlkruhový výhled
do údolí Řezné, na vrcholy Roklanu i na Velký Javor.
Na Falkensteinu se nachází chata a kaple, vrcholová skála
je zdobená křížem, jehož skleněné jádro je dokladem
zdejší sklářské tradice.
19. července – Dachstein: pohoří Dachstein (900 km) leží

na hranici Horního Rakouska, Štýrska a Salzburska
v Severních vápencových Alpách. Na březích Hallstatského
jezera bylo objeveno jedno z nejstarších lidských sídel.
16. srpen – Bad Gastein: lázeňské město v rakouském
Salzbursku, které se nachází na severním okraji NP
Vysoké Taury, je proslulé léčivými termálními prameny
obsahující radon.
13. září - tradiční pochod Libín - Kleť
25. října - valná hromada klubu
29. listopadu - termální lázně
13. prosince - Himálajský medvěd

v ýs l e d k y HI M ÁLA J S K é h o t yg r A 2 0 1 3
První květnový den se uskutečnil
tradiční již 12. ročník Himálajského
tygra, celkem 242 sportovců přišlo
změřit si své síly s přírodou.
Nejvícekrát se na horu dostali
z mužů: Hommer Roman a Bauer
Václav celkem 13x
z žen: Flíčková Alice, Dominová
Michaela, Douchová Irena
a Polenová Květa 9x
z členů klubu byli nejlepší:
Jirovec Karel 10x, Polenová Květa 9x

Dětský den na Kleti – 8. 5. 2013
Akce, kterou pořádal náš klub pro děti a jejich rodiče se
stala oblíbeným rodinným programem. Na 6ti km trase se
malí turisté během výstupu seznámili se zajímavostmi Kletě
a jejího okolí při plnění rozmanitých úkolů. Na děti opět
čekalo několik atraktivních pohádkových postav (Belzebub

i Bludný Mnich), na které se těšily. V cíli se pak děti dočkaly
Krasavy, dcery Vladyky Hroznaty - pána Kletě, která pro ně
měla připravené sladké odměny.
Celkem se akce zúčastnilo 265 dětí. Děkujeme všem rodičům,
kteří k těmto prospěšným aktivitám děti v dnešní době vedou.
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Pozvánka na jubilejní desátý ročník zimních výstupů na horu Kleť

HIMÁLAJSKÝ MEDVĚD 2013

Přijďte se pokusit vlastními silami
po dobu max. 6ti hodin šplhat
na “Váš” kopec, abyste docílili jednu
z přezdívek, kterou si sami určíte :-)
Teddy 1x
Balú 2x
Pú 3x
Kulička 4x
Kubula 5x
Himálajský medvěd 6x
Gumídek 7x a více

startujeme 14. 12. 2013 v 9 hodin z parkoviště pod lanovkou

Z výletů klubu pořádaných pro veřejnost 2013
15. června
výlet
na Velký Roklan
1 453 m.n.m.

20. července
výlet
na Kehlstein
- Orlí hnízdo
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17. srpna
Stodenzirken
2 047 m.n.m.
a Rippetegg
2 126 m.n.m.

14. září
pochod Libín
- Kleť 8. ročník

OUTDOOR SHOP ČESKÉ BUDĚJOVICE
www.huskycb.cz

Platí do 24. 12. 2013

U Černé věže 13

Platí do 24. 12. 2013

Kontakty na Klub– Adresa: Klub přátel hory Kleť , Hraniční 6 , 370 06 České Budějovice
Telefonické spojení na členy výboru: Martin Tomka 736 634 100, Milan März 603 835 974 , Václav Šulc 720 675 989,
Karel Jirovec 724 068 997, Jindra Klimešová 725 026 949, Stefan Haug 602 682 776, Helena Bečková 602 188 290
Další kontakty na klub: www.klubklet.cz, info@klubklet.cz
Kleťák vydává: Klub přátel hory Kleť, o.s., Hraniční 6, 370 06 České Budějovice, www.klubklet.cz, evidenční číslo: MK ČR E 17611. Zodpovědní redaktoři: Martin Tomka

