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Úvodník
Původním záměrem bylo tyto úvodní řádky opřít o naše
letošní zahraniční výlety, ale já se nakonec rozhodla odprostit od statistik, kolik se výletů zúčastnilo lidí, inspirovat se třeba Luzným a pustit se do polemiky na téma, zdali
kácet stromy napadené kůrovcem či nikoliv, nebo po dalším výletu spekulovat, jestli je pro nás navigace přínos
– dle zkušenosti s hledáním centrálního parkoviště Lichtenštejnské soutěsky. Dovolte mi raději, podělit se s Vámi
o své zjištění, které se jednoho dne objevilo a myslím, že
z mého života už nezmizí. Tím zjištěním je můj znovunalezený vztah ke Kleti.
Martin Tomka v minulém čísle psal, jaké bylo jeho dětství spojené s Kletí, kdy v dospívání povinné výlety na Kleť
zrovna nemiloval. U mne to bylo podobné, přesto ale
prázdninami strávenými u babičky a dědy jsem si pozitivní vztah ke Kleti rozhodně vytvořila a v době vrcholového sportování zde dokonce plnila naplánované hodiny fyzické přípravy. Nakonec jsem ale všechno hodila za hlavu
a vrhla se do podnikání a do veškerého toho „byznysu“ vůbec, který porevoluční euforie přinesla, abych ale po dvaceti letech zjistila, že materiální hodnoty, které jsem celá
ta desetiletí stavěla na první místo, nějak ubíjejí mne samotnou.
A tak jsem se vrátila na osvědčený začátek: do míst, kam
jsem vždy ráda utíkala: do Krásetína a okolí; s absencí lidí,
kterým o něco lidského jde, mi nakonec pomohl kamarád
Áda, když mne přivedl mezi VÁS, Kleťáky. Pamatuji si, že
první výstup byl pro mne něco úděsného: já funěla jako
lokomotiva někde kolem 9. sloupu a Adolf už měl nahoře vypité malé pivo a výbornou kávu a vyhrožoval, že už
jde dolů. Přesto ale tato trapná zkušenost ve mně probudila v mládí vytvořený vztah ke Kleti a já opět měla proč se
dát fyzicky dohromady. Nakonec mi nová přátelství a láska
k „Matce Kleťce“ pomohly překlenout i to nejtěžší období

mého života, které následovalo, když Adolf odešel „na druhý břeh“. Dnes jsem vděčná za tu druhou šanci, díky které
jsem opět našla partu lidí, kterým jde o stejnou věc, i když
ji subjektivně každý realizuje po svém: někdo vnímá Kleť
jako nejskvělejší tělocvičnu; někoho naprosto pohlcuje
příroda; někdo prostřednictvím výstupů na Kleť uklidňuje nějaký životní nezdar…. Těch důvodů, proč se na Kleti
potkáváme, bychom našli ještě mnoho, ale jedno máme
všichni určitě společné: ať už chodíme na Kleť z jakýchkoliv pohnutek, chodíme tam hlavně proto, že to tam máme
prostě rádi.
Tak ahoj na Kopci (úmyslně s velkým „Ká“).
		
Ondři.

va l n á h ro m a da
Zpráva z valné hormady klubu
opět jsme se sešli v restauraci v Holubově v sobotu dne
27. 10. 2012, kde jsme probrali činnost klubu v současném
roce a bylo zde zkonstatováno, že ke dni valné hromady má
klub 64 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
1 270 účastníků
výletů pořadaných klubem pro členy a jejich zpřízněné
osoby (Luzný, Krimmellské vodopády a k jezeru Königssee)
se zúčastnilo 274 účastníků

z finanční zprávy vyplynulo, že klub má k dnešnímu dni
na účtě 88.167,- 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 2013
1. ledna - Novoroční výstup na horu Kleť
20. ledna - vyhlášení celoročních výstupů
2. února - Termální lázně Bad Schallerbach
9. března - jarní běžky na Šumavě
1. května - Himálajský tygr
8. května - výstup rodičů s dětmi
15. června - výlet na Šumavu - Velký Roklan

20. července - Berchtesgaden - Orlí hnízdo
17. srpen - Schladming - Rippetegg 2 126m
14. září - pochod Libín - Kleť
26. října - valná hromada klubu
23. listopadu - termální lázně
14. prosince - Himálajský medvěd

Výsledky Himálajského tygra 2012
První květnový den se uskutečnil 11. ročník Himálajského
tygra, kterého se zúčastnil rekordní počet výškových
chodců. Celkem 268 sportovců přišlo změřit si své síly
s přírodou.
Nejvícekrát se na horu dostali:
Hommer Roman a Bauer Václav celkem 12x
Z členů klubu byli nejlepší:
Jirovec Karel 9x, Musilová Marie 8x

Dětský den na Kleti 8. 5. 2012
Akce, kterou pořádal náš klub pro děti a jejich rodiče se stal
tradicí. Na 6ti km trase se děti během výstupu seznámily
s mnoha zajímavostmi Kletě a jejího okolí při plnění různých
úkolů. Na děti opět čekal Belzebub i Bludný Mnich, kterému
naházely do nůše šišky na otop.
V cíli se pak děti dočkaly Krasavy, dcery Vladyky Hroznaty
- pána Kletě, která pro ně měla připravené sladké odměny.
Celkem se akce zúčastnilo 236 dětí, děkujeme všem
rodičům, kteří k těmto prospěšným aktivitám děti v dnešní
době vedou.
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Výlet do Terčina údolí
u Nových Hradů 23. 5. 2012
Již tradičně pozval náš klub klienty Domova Libníč
a centra sociální služeb Empatie na výlet, tentokrát jsme
za krásného počasí prošli naučnou stezku v Terčině údolí.

Z výletů klubu, pořádabných pro veřejnost 2012
Luzný - výlet na Luzný se konal 16.6.2012 celkem se zúčastnilo 92 osob, z toho 27 členů klubu

KLEŤ- Libín - 7. ročník se uskutečnil 15. 9. 2012 celkem se zúčastnilo 42 osob, z toho 15 členů klubu
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Výlety do Alp 2012 pořádané především pro členy
klubu a jejich rodinné příslušníky
21. července
se uskutečnil výlet na
Krimmelské vodopády,
kterého se zúčastnilo
celkem 101 osob ,
z toho 32 členů klubu
21. července
se uskutečnil výlet na
Krimmelské vodopády,
kterého se zúčastnilo
celkem 101 osob ,
z toho 32 členů klubu

Výstup na Kleť 12. září
2012. V září jsme si spolu
s 20 klienty Domova Libníč
a Centra sociálních služeb
Empatie a s jejich asistenty
zopakovali výstup na Kleť.
Všichni sportovci museli
statečně překonat nevlídné
deštivé počasí. Na vrcholu
bylo osmi klientům z domova předána průkazka
člena klubu PHK v rámci
kolektivního členství
Domova Libníč a Centra
sociálních služeb Empatie.

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
Václav Šulc
720 675 989
Karel Jirovec
724 068 997
Jindřiška Klimešová
725 026 949
Stefan Haug
602 682 776
Helena Bečková
602 188 290
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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