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Od neštěstí
ke štěstí
aneb
blbostí
k úspěchu

Ahoj milovníci sportu,
konečně jsem se odhodlal k tomu, zúčastnit se jednoho z atraktivních výletů „Přátel Kletě“. Spolu s mojí přítelkyní jsme se tedy
„připravili“, zarezervovali si datum, abychom dvěma autobusy
vyjeli na „Dachstein“ do Rakouska. Vytištěný barevný informační
leták z webových stránek jsme měli po ruce. Ve skutečnosti jsme
ho ale nečetli (to přeci není nutné, je pouze důležité být ráno
včas na zastávce autobusu). Večer, před plánovaou cestou, jsme
se ještě jednou na papír podívali, čas odjezdu v 9:00 hodin byl
jasný....
Když jsme pak v 9:00 hodin v Budějovicích, na uvedené autobusové zastávce stáli, zjistili jsme, že jsme nejspíš ti jediní, kteří
chtějí jet. To ale není možné. Někde je chyba! Ihned jsem tedy
volal Martina a oznámil mu, že vůbec nikdo z Budějovic nejede.
Martin mi pak nevěřícně odpověděl: „ Ty si ze mě děláš prdel,
nebo co ? My už jsme v Salzburku.“ Ukázalo se, že odjezd v 9:00
byl plánovaný z Rakouska, na parkovišti Dachstein. A jé je, odjezd v Budějcích byl už v 5:00 ráno....Shit!
Ihned jsme pochopili, že plánovaný výlet, vinou naší „hlouposti“,
ztroskotal....Ale potom se v nás zvedl bojovný duch. Dobrá , Dachstein jsme plánovali a Dachstein bude. Jedeme tedy vlastním autem, máme zaplacený autobus, k tomu benzín, všechno to něco
stojí, ale my přeci dokončíme to, co jsme si pro tento den předsevzali. Zadal jsem tedy do mé GPS „Ramsau“ a jedem, směr Dachstein. Po přibližně 2,5 hodině cesty, kdy jsme byli skoro u Vídně,
jsme začínali býti nervózní, Alpy jsou přeci více na západ!!
Po kontrole jsme odhalili, že jsme jeli do jiného „Ramsau“ než
„Ramsau beim Dachstein“...Shit!
Se stejným elánem, který jsme měli v Budějcích, jsme se opět
rozhodli: „den končí tak, jak jsme si naplánovali!“ Tedy, znovu jsme

do GPS nastavili „Ramsau“ (tentokrát to správné Ramsau) a jeli.
Z místa, kde jsme se zastavili, až do Ramsau, to bylo právě tolik
kilometrů jako z Budějovic. To je jedno! Dotáhneme to do konce!
Konečně krátce před Ramsau vidíme na silnici stát 2 české autobusy. Je to naše skupina? Ne, nepoznával jsem žádné osoby, které kolem autobusu pobíhali. Jeli jsme tedy nahoru na parkoviště
u Dachsteinu abychom zjistili, že „dnes již další výjezd lanovkou
není možný“ (Rozhodli jsme se vyjet lanovkou na Dachstein
stím, že pak sestoupíme dolů). ...Shit.
Protože jsme se již dvakrát rozhodli, že náš záměr v žádném
případě, navzdory všem problémům nevzdáme, rozhodli jsme
se tedy na zítřejší den rezervovat lístky a v Ramsau přenocovat....
Dobře vyspalí, vydali jsme se tedy následující den na cestu. Bylo
to hodně působivé, šli jsme po ledovci, byli jsme v ledovém muzeu (6 metrů pod ledovcem), prostě jsme si den užili. Cesta dolů
byla ale přeci jen výrazně těžší, než jsme předpokládali (prvních
300 metrů cesty představovalo kolmou skalní stěnu dolů...to
jsme bez speciálního vybavení nechtěli riskovat). Večer jsme pak
spokojení jeli domů a ani víkednu ani naší blbosti jsme nelitovali.
Skutečně vtipné bylo, když jsem pak v pondělí znovu zavolal
Martinovi a vyprávěl mu, že jsme na Dachstenu PŘECI jen byli.
Odpověd Martina byla: Ó, to jste se měli parádně. Ani jediný
z cestujících z obou autobusů na Dachsteinu nebyl. Bez rezervace nás nenechali jet nahoru. Museli jsme tedy realizovat „plán B“
a potloukat se po „náhradních pahorcích“.
Být spokojení, jako jediní z celé skupiny, být těmi, kteří dosáhli
svého původního cíle, to anulovalo všechny nepříjemnosti během cesty. To stálo za to !		
Stefan a Daria
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Va l n á h ro m a da K lu b u
Zpráva z valné hormady klubu
- opět jsme se sešli v restauraci v Holubově v sobotu dne
1. 11. 2014, kde jsme probrali činnost klubu v současném
roce a bylo zde zkonstatováno, že ke dni valné hromady
má klub 100 členů
- akcí pořádaných klubem pro širokou veřejnost jako jsou
např. Himálajský tygr, Himálajský medvěd, Dětský den na
Kleti, z Kletě na Libín, pěšky v Kleti cestou necestou a po
menhirech v Kleti, celkem se zúčastnilo 1320 účastníků
- výletů pořadaných klubem pro členy a jejich zpřízněné
osoby (Velký Sokol, Dachstein, Bad Gastein, zúčastnilo
se 213 účastníků
- z finanční zprávy vyplynulo, že klub má k dnešnímu dni
na účtě 101 142,- 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 a po třech letech členství 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
- byl rozšířen výbor klubu z 6 na 9 členů, pro zaneprázněnost
skončili Václav Šulc a Helena Bečková, nově byli zvoleni:
Lenka Ondřichová, Jan Janoušek, Tereza Fošumová
a Marie Kubartová

P l á n a kc í K lu b u p r o r o k 2015
1. ledna
1. května
8. května
13. června
27. června

Novoroční výstup
14. ročník Himálajskýho 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 Himalájského medvěda

Dětský den na Kleti – 8. 5. 2014

Výsledky Himálajského tygra 2014

Akce, pro malé turisty, kteří se během výstupu na Kleť
seznámili se zajímavostmi Kletě, byla opět velmi
podařená. V průběhu cesty na děti opět čekaly
pohádkové bytosti a v cíli potom byla připravena sladká
odměna :-)
Celkem se akce zúčastnilo 241 dětí,
děkujeme všem rodičům, kteří
k těmto prospěšným aktivitám děti
v dnešní době vedou.

První květnový den se uskutečnil tradiční již 13. ročník
Himálajského tygra, celkem 253 sportovců přišlo
změřit si své síly s přírodou.
Nejvícekrát se na Kleť dostali
z mužů: Hommer Roman a Wágner
Rostislav celkem 12x
z žen: Němcová Eva a Dominová Michaela 10x
z členů klubu se stali Himálajskými tygry:
Polenová Květa, Polena Pavel, Jirovec Karel
a Konopa Jiří 9x
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Z výletů Klubu pořádaných pro veře jnost 2014
16. června - výlet na Grosser Falkenstein 1 312 m.n.m

28. června - Cestou necestou v Kleti

19. července - náhrada za Dachstein Silberkarlamm
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16. srpna- Bad Gastein- Stabnerkogel 2 220 m.n.m

13. září- pochod Libín- Kleť 8. ročník

4. října- Cestou v Kleti po menhirech

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
Jindra 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
č. účtu 2758825339/0800
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.
Zodpovědný redaktor: Martin Tomka

