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Otevřený dopis panu
Jiřímu Bártovi za sepsání
knihy „Kleť milovaná hora“
Vážený pane Jiří!
Byla jsem informována o Vaší úžasné knize, která obsahuje
údaje o mně, mojí historii, mých tajemstvích, dění a činnosti
lidí, kteří mne potřebují nebo mne mají rádi.
Jedná se o počin ojedinělý v dnešní době, kdy hodnoty
materiální jsou stále více upřednostňovány před hodnotami morálními a kdy si stále méně lidí uvědomuje moji sílu
a hodnotu přírody.
Lidé, kteří mne navštěvují, by se cestou nahoru měli
oprostit od nejrůznějších problémů, ať už si za ně mohou
sami nebo jsou způsobeny nějakou vnější příčinou. Samotné
putování za každého počasí pomůže pročistit hlavu a dá
Vašim myšlenkám správný směr. Ten, kdo mne pravidelně
navštěvuje, určitě brzy pozná, kolik uspokojení zažije třeba jen ze setkání s lidmi, kteří jsou právě na společné vlně
a pokořili třeba už po padesáté moji velikost. Ta setkání
na mém vrcholu svědčí o tom, že lidé zanechali dole v údolí své starosti a uchylují se ke mně jako k oáze zdraví, krásy
a životodárné energie. K tomuto účelu jsem předurčena
a po celá tisíciletí využívána.
Tyto věci si nelze koupit za peníze. Jediné, co si za tyto
dary žádám, je ohleduplné chování návštěvníků a citlivé
zacházení při hospodaření v mém lůně.

Valná hromada Klubu
V restauraci v Holubově se v sobotu 22. října 2011 uskutečnila valná hromada Klubu. Byly kladně hodnoceny
akce Klubu pořádané v roce 2011 pro členy klubu a širokou veřejnost. Dále se zabývala přípravou činnosti v roce 2012. Přijala
rezignaci Milana Märze na funkci předsedy Klubu a poděkovala mu za jeho aktivitu v této funkci. Novým předsedou
Klubu byl zvolen Martin Tomka.

Výbor Klubu bude pracovat
v tomto složení
Martin Tomka
Milan März
Václav Šulc
Hana Bečková
Karel Jírovec

předseda
místopředseda Klubu zodpovědný
za hospodaření a členskou evidenci
členové výboru zodpovědní za sportovní,
turistické a poznávací akce

Jindra Klimešová pokladník
Stefan Haug
pokladník

Ze zprávy o činnosti výboru
l

l
l

l

l

ke dni konání valné hromady má Klub 46 členů
a 1 příznivce
na účtu Klubu je 98. 100,00 Kč
klubových výletů (Smrčina, Jiříkovo údolí, Stožec,
Rakousko – Schladming, Rakousko- Halstatt)
se zúčastnilo 170 osob
klubových setkání (beseda o ostrově Reunion) se zúčast
nilo 50 osob
akcí pro veřejnost (novoroční výstup na Kleť, Himalájský
tygr a medvěd, výstup dětí v doprovodu rodičů,
z Libína na Kleť) 1080 účastníků

Valná hromada dále schválila
l

Vy, pane Bárto, přijměte závěrem ode mne prostřednictvím
„mých Kleťáků“ malý kousek mého těla, jako poděkování
za velkou starost o mne, kterou jste zaznamenal na stránky
Vaší knihy.
						

Vaše hora Kleť

změnu výše členských příspěvků:
členové starší než 70 let při předcházejícím 3letém člen
ství budou od placení členských příspěvků osvobozeni.

Poznámka: příspěvky musí být zaplaceny do 31. března.
l

cenu jednodenních zahraničních výletů pro členy Klubu:
členové Klubu budou mít zahraniční výlet zdarma
(zaplatí pouze zálohu, která jim bude při odjezdu
v autobuse vrácena)
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Plán akcí Klubu v roce 2012
1. ledna
1. května
8. května
16. června

Novoroční výstup na horu Kleť
Himalájský Tygr
Výstup rodičů s dětmi
výstup na Luzný (1373 m. n. m.),
návštěva Stezky v korunách stromů
– Neuschonau

Červenec
Srpen
15. září
20. října
24. listopadu
8. prosince

Alpy – Wagrain
Alpy- Berchtesgaden
Kleť – Libín
Výroční schůze
Termální lázně BAD FUSSING
Himalájský medvěd

SPOLEČNĚ . NA VÝLET
PODPORUJEME DOMOV LIBNÍČ A CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMPATIE
Tentokrát byl cíl výletu v Jiříkově údolí. Po celou 12 km
trasu z vlakové zastávky Nové Hrady až na Červená
blata v Jiříkově údolí pršelo – meterologové naměřili,

že napršelo 13 mm. Všichni šli statečně a těšili se na
společný oběd v restauraci Vráž u Trhových Svinů.

Dětský den na Kleti – 8. 5. 2011
Akce, kterou pořádá náš Klub pro
děti a jejich rodiče se již stává
tradicí. Svědčí o tom účast 189
dětí, které se svými rodiči na
šesti kilometrové trase zábavnou
formou dozvěděly mnoho
zajímavostí o Kleti a jejím okolí.
Na děti opět čekal Belzezub,
u kterého musely splnit spoustu
záludných úkolů, aby získaly
uznání Krasavy, dcery Vladyky
Hroznaty – pána Kleti. Pro všechny
zvídavé hlavičky čekala v cíli
sladká odměna.
Děkujeme všem rodičům, kteří
k těmto prospěšným aktivitám
děti v dnešní době vedou.
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Hi m a l á jský t yg r – 1. květ n a 20 11
První květnový den se uskutečnil 9. ročník
Himalájského tygra,
kterého se zúčastnilo 146 osob.

Z členů Klubu byli nejlepší:
Karel Jírovec 9x
Jiří Konopa 8x
Marie Musilová 8x
Helena Bečková 8x
Jiří Kadlec st. 7x

Nejlepším ze zúčastněných byl opět
Roman Hommer, který vyběhnul naší horu 13x.
Tomáš Krbec byl na vrcholu hory 12x
(z toho 10x na kole).

Blahopřejeme!

Hi m a l á jský m e d vě d 2011
10. prosince 2011 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 zaznamenávány kontrolní body, dole i nahoře.
Všichni horalové startují na vlastní nebezpečí!!!
Hodně štěstí všem a opatrně – klouže to!!!

Z výl et ů K lu b u 2011

Libín – Kleť 17. září 2011 – IV. ročník

V sobotu 17. září v 9 hodin se konal start 35ti kilometrové trasy tentokrát
z vrcholu Libína na Kleť. Celkem se zúčastnilo 61 osob,
z toho členů našeho Klubu bylo 22.

Jiříkovo údolí – 10. srpna

2011
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Autobusové výlety do Rakouska
Schladming – 16. července 2011 – 48 osob

Soutěskou Silberkarklamm k horské chatě
(1250m/m).

Na hoře Planai (1306 m/m)

	Hallstatt 13. srpna 2011 – 86 osob

Obertrauu (510 m/m) – Obří a Mamutí jeskyně (1418m/m) – Krippenstein (2109 m/m)

Novoroční výstup na Kleť
1. ledna 2012 se opět uskuteční již V. ročník Novoročního výstupu na Kleť.
Pro prvních 200 nadšenců, kteří horu zdolají pěšky, lanovkou nebo třeba i na kole,
je připraven Pamětní list, který jim navěky potvrdí jejich novoroční předsevzetí:
Ve zdravém těle – zdravý duch.
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