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Úvodník
Jak se dostat na KLEŤ
Ta čest napsat úvodník letos připadla
na nás. Sedíme v kavárně a přemýšlíme,
o čem by náš článek vlastně měl být.
Po druhé sklence vína nás napadlo: že
by o Kleti? :-) Abychom vůbec nějak začaly, vzpomínáme na vše, co jsme cestou
na kopec zažily, a napadlo nás, že na Kleť
se dá chodit různě. Například:
1. Rekreačně či sportovně
Tempo lze zvolit rekreační či sportovní.
My máme nejraději rekreační, aby zbýval
dech na pokec. Jednou za čas nám však
hrábne a máme potřebu přemoci se a vyjet nahoru třeba na kole. Pak to ještě týden cítíme a ještě měsíc o tom mluvíme.
2. Soutěživě
Je více soutěží, které se nějakým způsobem dotýkají Kleti. Například kleťácký Tygr na jaře a Medvěd v zimě, kdy je
stanoven časový limit a v tomto limitu
je možné běhat, chodit, plazit se nahoru
a dolů dle chuti a výdrže. Jakmile nahoře
řeknete dost, vypíšou vám diplom a dostanete kleťáckou přezdívku dle počtu
dosažených vrcholů. My, co cestou více
mluvíme než chodíme, odcházíme domů
svěží a s úsměvem na rtech. Borcům s každým výstupem úsměv mizí, ale odcházejí domů s důstojnější přezdívkou.
3. Dobrodružně
	Každý má svoji adrenalinovou hranici
posazenou jinde. Nám bohatě stačí spaní nahoře na Kleti pod širákem či ve věži
nebo noční výstupy, protože se bojíme
chodit lesem po tmě (ale jen trochu:-)).
Jít na Kleť cestou necestou je taky někdy dost dobrodružné, zvlášť bez mapy

a smyslu pro orientaci. Lehce se stane, že
vrchol Blanského lesa prostě minete. Ne
každá cesta do kopce totiž vede na Kleť.
4. Sám či ve stádu
	Většina z nás má občas potřebu se družit. Od toho jsou tu „stádní výlety“ pořádané Klubem Kleť či svobodným spolkem
Kokosi na Kleti, organizované Martinem,
Zdeňkem a Karlem. Naše oblíbené jsou
cesty – necesty. Stádečko Kleťáků jde lesem, houštinami, přes potoky a nakonec
vždy skončí na Kleti. My ženy tedy spíš
klušeme se strachem a hrůzou v očích, že
když nám chlapi utečou, zůstaneme navždy ztracené.
Zvláštní pozornost zasluhuje pochod
Libín - Kleť. Jednou za rok se v září za každého počasí sebere parta Kleťáků a buď
z Kleti nebo z Libína absolvuje neznačenou trasu dlouhou cca 35 km. Je to takové
3 v 1 – ve stádu, sportovní a někdy i dobrodružné, když se ztratíte ve vojenském

prostoru. Například my s dětmi jsme
ostrým tempem uhnuly z trasy o 8 km.
Zachránil nás jeden hodný člověk, který
námi zbloudilci naplnil auto až po kufr
a odvezl nás zpět na trasu. Ale pořád ještě
nešlo o život. Slyšely jsme, že jednou se
i střílelo. Rozzuřenému farmáři vadilo stádo Kleťáků na jeho louce.
A třešničkou na dortu jen pro znalce je
cesta na Kleť přes Dachstein. Tento způsob chození na Kleť je poněkud podivný,
ale stane se. Když nevyjde výlet na Dachstein (ten příběh jistě všichni znáte) a vy
se plni zklamání a nenaplněného očekávání vracíte zpět domů, může se zrodit
nápad vystoupit z busu v Holubově a vylézt aspoň na tu naši horu. Největší borci
s sebou vzali mačky a cepíny.
Je mnoho způsobů, jak se dostat
na Kleť, důležité je hlavně dosáhnout vrcholu.
Přejeme šťastnou cestu!
Maru a Tere

Valná hromada 31.10. 2015
na valné hromadě jsme probrali činnost klubu 		
v současném roce a bylo zde zkonstatováno, že ke dni
valné hromady má klub 111 členů (z toho ubylo
11 členů a přibylo 26 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, po menhirech v Kleti a opékání na Kleti,
se celkem zúčastnilo 1420 účastníků
výletů pořádaných klubem pro členy a jejich

spřízněné osoby (Velký Ostrý, Dachstein, Rauris)
se zúčastnilo 235 účastníků
z finanční zprávy vyplynulo, že klub má k dnešnímu
dni na účtu 131 229,-Kč
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
z výboru odstoupila Jindřiška Klimešová pro časovou
zaneprázdněnost
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1. 1.
24. 1.
1. 5.
8. 5.
21. 5.
11. 6.
18. 6.

Novoroční výstup na Kleť
Vyhodnocení celoročního stoupání
na Kleť
15. ročník Himálajského Tygra
8. ročník Dětského dne na Kleti
Po stopách Krále Šumavy 			
– Nowotného Kanál 54
Opékání na Kleti
9. ročník Šumava - Velký Javor

25. 6.

Čloblan – organizace amatérského
závodu štafet v Kleti
2. 7.
Cestou necestou po Kleti
16. 7. 	Alpy – Zugspitze nebo 			
Grossglocknerstrasse
20. 8.	Alpy – Hochcar + Wasserlochklamm
17. 9. 10. ročník pochodu Kleť – Libín
29. 10. Výroční schůze
10. 12. 13. ročník Himálajského Medvěda

Dětský den na Kleti
8. 5. 2015

Celkem se akce zúčastnilo 216 dětí.
Děkujeme všem rodičům, kteří k těmto
prospěšným aktivitám děti v dnešní době vedou.

VÝSLEDKY
HIMÁLAJSKÉHO TYGRA 2015
1. května 2015 se uskutečnil již 14. ročník
Himálajského tygra. Celkem přišlo 166 chodců.
Nejvícekrát se na Kleť dostali
z mužů: Bauer Václav 13x, Bína Radim 12x na kole!!!
z žen: Polenová Květa 10x
Z členů byli nejlepší Polena Mirek a Sikuta Zbyněk 9x
a Polenová Květa 10x
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Z výletů Klubu pořádaných pro veřejnost 2015
Z výletů – Cestou necestou po Kleti a Opékání na Kleti

Velký Ostrý 1293 m.n.m. / 13. 6. 2015

Dachstein 18. 7. 2015
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Rauris 15. 8. 2015

Libín Kleť 12. 9. 2015

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
Lenka Ondřichová
723 111 703
Jan Janoušek
728 343 127
Tereza Fošumová
723 807 900
Marie Kubartová
723 633 477
Karel Jirovec
724 068 997
Stefan Haug
602 682 776
Rádi přivítáme nové členy klubu

www.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

