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Úvodník

to se známou pověstí). Zde nastane směrový obrat svážní cestou kolem „Boukalova Kamene“ severním svahem Haberské
vrchoviny. Mineme hřebenovou červenou značku a pustíme se
cestou k Habří (modrá tz.). Pokusíme se občerstvit ve studánce
„U Víta“ (studánka je na soukromém pozemku). Nakoukneme
do kaple a vrátíme se zpět na tz. Mineme zbytky sáňkařské
dráhy, přiblížíme se Slavči, možno v loukách navštívit poslední
studánku. Odtud už polní cestou je na dohled „Vrábče“ s příjemnou hospůdkou a nádražím, kde naše putování ukončíme.
Konečně něco vařeného dochucené chmelem a sladem. Vlak
jede na obě strany (ČK, ČB).
Václav Šulc

Děti na Kleti

H2O- voda, jak jednoduchý vzorec, jak složitou problematiku přináší. Začíná to pramínkem, potůčkem, řekou, mořem.
Je to nikdy nekončící koloběh mnoha procesů. Všechny vody
na světě tvoří dvě třetiny povrchu naší
planety. Sladká životodárná voda tvoří
jen asi 40 tisíc krychlových kilometrů, je
nejdůležitější pro náš život, který ve vodě
také vznikl. Bez potravy vydrží člověk několik týdnů, bez vody jen několik dní. S
vodou svádíme každodenní boj o přežití.
Musíme ji chránit. Zaslouží si to. Dost úvah, statistik a přání.
Podívejme se při naší lidské činnosti do našeho nejbližšího
okolí. Často na svých toulkách míjíme mnoho zajímavého, samozřejmého.
Každoročně se vracím se svými kamarády na oblíbené putování po studánkách v Haberské vrchovině. Zvu i vás všechny,
kteří netoužíte jen po plážích, řekách, přehradách a mořích.
Putování začneme na nádraží ve Křemži. Krátce se zastavíme
na Vlčí jámě, rozhlédneme se křemežským údolím, pokloníme
se majestátné Kleti, po chvilce jsme u první studánky v Rejtech
„U Lávičků“. Pokračujeme jižním svahem kluku až k „Lesácké
studánce“. Stále úbočím, teď už Švehlánu, dorazíme ke studánce „U Třech Buků“. Brzy narazíme na malou křižovatku, asi po
sto metrech odbočkou vlevo jsme u krásně upravené „Svatováclavské studánky“.
Krátké občerstvení nabízí místo „U Svaté Trojice“ (bájné mís-
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Výsledky Výstupů na Kleť za rok 2012

Poděkování za profesionální pomoc
manželům Brožovým z Větřní
Na jednom ze sestupů z Kletě se zranil František Růžička,
uklouznul na ledě, na jedné ruce si zlomil pažní kost, druhou si
narazil. Naštěstí v neštěstí kolem procházela paní MUDr. Iveta
Brožová s manželem a panu Františkovi pomohli.
Velmi děkujeme paní doktorce a jejímu manželovi za
profesionální poskytnutí pomoci. Nezištně, odborně a ochotně
se Františka ujali, pomohli mu zpět na Kleť a zavolali mu
záchranku. O zranění také informovali rodinu.
					
Roman Černý

himalájský medvěd 2012
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plán akcí klubu pro rok 2013
1. května – 12. ročník Himálajského tygra
8. května – 5. ročník Výstupu na Kleť rodičů
s dětmi
15. června – 6. ročník Pěšky po Šumavě tentokrát
Grosser Rachel 1453 m.n.m.- druhý nejvyšší kopec
na Šumavě
20. července - výlet do Berchtesgadenska na
horu Kehlstein 1837m.n.m. s návštěvou Hitlerova
Orlího hnízda

17. srpna - výlet do oblasti Schladmingu na dva
vrcholy - Stoderzinken 2048 m.n.m. a Rippetegg
2126 m.n.m.
14. září – 7. ročník pochodu Libín-Kleť
26. října - členská schůze
23. listopadu - Relaxační návštěva termálních
lázní Bad Schallerbach
14. prosince – 10. ročník Himálajského medvěda

Z výletů klubu pořádaných pro veřejnost 2013
rippeteg

kehlstein

velký roklan

stoderzinken

bad schallerbach
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Himálajský tygr 2013 - 12. ročník
Vlastními silami vystoupat na „Váš“ kopec tolikrát - kolikrát
si sami určíte za cíl dle vlastních možností a schopností.
Datum konání, místo startu 01.05.2013, středa – svátek práce, parkoviště pod lanovkou
Startovné
50,-Kč (členové KPHK 0,- Kč)
Čas zahájení / ukončení
07:00 - 16.00 hod
Vyhodnocení
Průběžně během dne
Upozornění
Všichni horalové startují na vlastní nebezpečí
Ceny
Diplom, nová přezdívka a pro Tygry jsou připraveny pamětní medaile.
Občerstvení
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 419m 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 2013

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.)
HIMÁLAJSKÝ 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
Milan März
Václav Šulc
Karel Jirovec
Jindřiška Klimešová
Stefan Haug
Helena Bečková

736 634 100
603 835 974
720 675 989
724 068 997
725 026 949
602 682 776
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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