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1. 1. JJHS zahájil rok 2020 novoročním  
výstupem k hospodě U Šámalů

Cesta vedla ze Záskalí k Obřímu sudu na Javorníku, kde byla malá zastávka, dále pokračovala  
přes Rašovku k Šámalům, kde bylo příjemné posezení u občerstvení a muziky – Ferdyš a jeho kytara.



První společenskou akcí roku 2020 byl tradiční ples,
který se konal v restauraci U Košků 14. 2. 2020 
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Jizersko-ještědský horský spolek vás zve na 
 

Tradiční ples  
v sále restaurace U Košků 

v Liberci – Nových Pavlovicích dne 14. února 2020 od 20 hodin. 
K tanci i poslechu zahraje kapela Benedetta, vystoupí taneční skupina Salsa Liberec. 

Těšit se můžete na bohatou tombolu i půlnoční překvapení. 

Vstupné 200 Kč.

Prodej vstupenek v kanceláři JJHS,  
Nerudovo nám. 108/1, Liberec,  

út, 9–12, 13–17 hodin, nebo po dohodě na tel.: 485 109 717, 
rezervace vstupenek též na: horskyspolek@volny.cz.



kontrola vstupenek také.

Sál je připraven,



a bohatá tombola měla svého strážce.

K tanci a poslechu zahrála Benedetta



a ples uvedl náš předseda Pavel Schneider.

Sál se postupně zaplnil



Dále ples organizovala Pavlína Voničková, dohlížel „Man in black“.



Průběh večera obohatila taneční skupina Salsa Liberec.



Během večera probíhal prodej lístků do oblíbené tomboly.



Očekávaný výdej cen začal hodinu před půlnocí.



Ceny byly hodnotné a radost z nich veliká.



Zlatým hřebem večera bylo losování hlavních cen.



Na plno se tančilo i občerstvovalo.



Poděkování Milanu Drahoňovskému, našemu spolkovému fotografovi.



Nouzový stav 12. 3. 2020 – 17. 5. 2020
Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený  
usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového  
stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti  
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území 
České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které 
bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Nouzový stav byl na základě souhlasu  
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím  
usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020  
a poté, opět na základě souhlasu Poslanecké sněmovny,  
byl usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen až do  
17. května 2020.

Odpadly akce :
Výlet do pivovaru Lobeč 28. 3. 2020
Členská schůze 4. 4. 2020
Brigáda na Smědé 25. 4. 2020
Jarmark ve Smržovce 18. 5. 2020

Vážení členové spolku,
vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a platným mimořádným  
nařízením vlády rušíme do odvolání veškeré hromadné spolkové akce  
včetně členské schůze. 
Členská schůze bude svolána v nejbližším možném náhradním termínu.  
Výbor spolku připravil návrh výroční zprávy za rok 2019, plán činnosti  
na rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2020. 
Ty budou zveřejněny na spolkových stránkách pod záložkou „členství“  
a členové mají možnost dokumenty připomínkovat emailem případně  
telefonicky. Ruší se také úřední den kanceláře spolku a prosíme členy,  
aby veškeré záležitosti přednostně vyřizovali e-mailem nebo telefonicky.
Situaci sledujeme a jakmile to bude možné, vrátí se činnost spolku do  
běžného režimu. Přejeme všem pevné zdraví a nervy a těšíme se na  
shledání na nějaké příští spolkové akci.

       Pavel Schneider
      předseda JJHS



Byla vydána v pořadí již 18. ročenka JJHS



I v době nouzového stavu probíhaly 
objednané práce v terénu. Oprava hraničních  

a informačních tabulí na Českolipsku 9. 4. 2020.





Bývalé lesní divadlo u vyhlídky  
Martinská stěna, Liberec-Kateřinky 

 Sobota 20. 6. 2020  
    začátek ve 13 hodin 

Vstup zdarma  
Program:  

Divadlo Na cestě, 14.30 h. 
Pohádka: O princezně Lesněnce 

TO Jizerský bodlák, ukázka skotských tanců 
Hudební vystoupení – Marek Dusil Blend, 15.30 h. 

Pořadatel: Jizersko-ještědský horský spolek,  
Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, tel.: 485 109 717,  

horskyspolek@volny.cz, www.horskyspolek.cz

Slavnosti slunovratu 
na Martinské stěně

20. 6. Slavnosti slunovratu
Nouzový stav byl odvolán a Slavnosti slunovratu bylo možné uskutečnit. Ale příroda byla proti nám, celý víkend 
vydatně pršelo, a tak na slavnosti přišlo jen pár skalních účastníků, kteří nedbali deště a měli dobrou náladu. 

Vystoupilo Divadlo Na cestě s dětským představením a pro statečné posluchače zahrála kapela Marek Dusil Blend.



Příprava občerstvení byla letos v deštivém a chladném počasí náročná...

Naši nejstatečnější zdraví jednoho z letošních sponzorů.



...a slavnost může začít.

...nově zakoupený spolkový stan přišel vhod...



...a jejich konzumace je jeden z hlavních bodů programu.

Opékání buřtů...



...a zapíjeli je pivkem z Vratislavic.

Buřty si opékali i dospělí...



Představení pro děti zahrálo Divadlo Na cestě...

...a všichni se vešli pod spolkový stan.



Ani soutěže a hry nepřišly zkrátka.



Děti využily také možnost prozkoumat okolí.



Deštivé počasí neubralo na radosti dětí.



...do kterého patřila ochutnávka piv od Konráda.

Také dospělí měli svůj program...



Pro statečné posluchače zahrála kapela Marek Dusil Blend.



...a radost našich psíků.

Spokojený úsměv předsedy... 



Počasí na Slavnostech slunovratu nepřálo, a tak jsme se na dopitnou sudu od Konráda 
sešli u Evy a Milana Drahoňovských na terase. 

Účast byla hojná, a tak jsme museli zajet ještě pro jeden soudek.

Dopitná po Slavnostech slunovratu



Tábor v Lobendavě 2020
 14. – 19. července 2020, tábor rodičů a prarodičů s dětmi 1. turnus.
  19. – 25. července 2020, tábor rodičů a prarodičů s dětmi 2. turnus.

 Také letos byl postaven tábor na známém místě se známým znakem nad bránou.



Pes, přítel dětí, a více psů je více radosti!



...a zahájení denní činnosti.

Každé ráno nástup...



...být ve vlajkové četě je vždy čest...

K nástupu patří vztyčení vlajky...



...proto se ve vlajkové četě vystřídali všichni, malí i velcí.



Při denních pracích pomáhají všichni, kluci i holky.



V denním programu jsou hry, malování a soutěže...



...také sport a výlety.



K výletům patří dobré jídlo.



K táboru patří táborový oheň a posezení s kytarou.



Na našem táboře se společně loučíme s každým dnem večerkou.



A snad se za rok sejdeme.

Výrobky dětí prosvítí den i noc a zůstanou krásnou vzpomínkou.



2. – 9. 8. 2020 Sekání luk na Jizerce
Jako každý rok, i letos se třicítka členů a příznivců Jizersko-ještědského horského spolku vydala  

posekat cenné louky v přírodní rezervaci Bukovec u osady Jizerka v Jizerských horách. 
Tradiční akce probíhala od pondělí 3. 8. do neděle 9. 8. Zkraje týdne nastoupilo několik sekáčů,  

kteří pomocí křovinořezů a bubnové sekačky pokosili dle plánu péče stanovenou část  
tzv. Upolínové louky a Pralouky. O víkendu se dostavila hlavní skupina, která měla za úkol  

posečenou trávu pohrabat a na plachtách odtáhnout k cestě, odkud byla následně traktorem  
odvážena k dalšímu využití. Všechny tyto práce jsou vždy prováděny ve spolupráci s odbornými  

pracovníky Správy CHKO Jizerské hory. V letošním roce bylo plochy poněkud více, jelikož  
se musela posekat místa v rámci pětiletého cyklu sečení.



...a jdeme na to!

Romantika pod Bukovcem...



...hrabeme...

S nadšením a nasazením...



...přetahujeme k odvozu...

...nakládáme na plachtu...



...a nakládáme na valník.



Pro dnešek je hotovo, den jsme zakončili zaslouženým posezením u táboráku.



A další den znovu, tentokrát na Pralouce.



Znova hrabeme a nakládáme...



...stahujeme a nakládáme na valník.



Jizerské hraběnky a krušnohorský hrabě.

Hlavní Jizerský sekáč.



Jizerské hráááběnky.

Jizerští sekáči.



Dosekáno, dohrabáno, zasloužená dosečná.



Jizerská flóra a fauna se loučí a děkuje!





Nový spolkový stánek – stan.

5. 9. 2020 Sklářská slavnost na Kristiánově



...zájemci byli s úsměvem rychle obslouženi...

Náš stánek se na pouti vyjímal...



...klasický sortiment stánku přišel k chuti.



Spolkový výlet 19. – 27. 9. 2020   
do Slovenského ráje byl zrušen 

kvůli zhoršující se koronavirové situaci. 

Věříme, že se tento již připravený výlet uskuteční 
v červnu příštího roku.



3. 10. 2020 Stěžejní projekt praktické ochrany přírody  
v tomto roce – Zajištění péče pro EVL Jizerské smrčiny



Jednou z hlavních součástí byla obnova rašeliniště na Vánoční louce v PR Černá hora



Účastníci soutěže.

 V roce 2020 se vynášely sudy piva na Ještěd
V sobotu dne 10. 10. 2020 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) již sedmnáctý ročník závodů  
ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu. Závody se konají s jednou výjimkou pravidelně od roku 2003. 

Spočívají jednoduše v tom, že závodníci vynášejí na zádech plné sudy piva 
od spodní stanice lanovky na vrchol Ještědu. Letos se podvanácté konala i dámská kategorie  

této disciplíny  s 15litrovými sudy a také kategorie 30litrových sudů, která doplnila královskou kategorii  
50litrových sudů. Jako doplňková disciplína se uskutečnila i kategorie rodič s dítětem v krosně.  

I přes nepříznivé počasí a koronavirovou situaci se závodů zúčastnilo 6 statečných  
a všichni závod zdárně dokončili.

V mužské kategorii 50litrových sudů zvítězil Petr Schneider 
(vítěz úplně prvního ročníku z roku 2003) v čase 00:51:01. 

Druhý dorazil v čase 01:11:13 Jiří Sobotka. 
V mužské kategorii 30litrových sudů zvítězil ostřílený závodník Milan Marhan v čase 00:32:25, 

což je prakticky stejný čas, kterým loni vytvořil rekord v této kategorii.
V ženské kategorii zvítězila Zuzana Kocumová v čase 00:28:42 
a zaostala tak asi minutu a půl za svým rekordem z roku 2016. 

Druhé místo obsadila Romana Prošková v čase 01:12:14. 
V kategorii rodiče s dítětem v krosně se zúčastnil pouze jediný statečný závodník 

Pavel Jirásek s časem 01:12:25.



Příprava na start.



Rozhovor pro média.

První pomoc zajištěna.



...start!

Připravit ke startu...



S chutí vpřed.



Držet tempo.



A pořád nahoru na horu!



...na úspěšnou akci jsme si připili vyneseným pivkem. 

V cíli nás mile překvapilo úžasné občerstvení...



Přípitek předsedy spolku s vítězkou závodu.

Za občerstvení a podporu celé této úžasné akce
děkujeme Hotelu Ještěd.



16. 10. 2020 Tůně Machnín

Mimo velké projekty kopeme i menší soustavy tůní na Liberecku – bagrem i lopatou.



Že bychom si po úklidu otevřeli pneuservis?

Místo vždy pečlivě vyčistíme od nepořádku.



Jizersko-ještědský horský spolek se snaží tvořit  menší soustavy tůní,  
které vhodně doplňují mozaiku dostupných biotopů i pro ohrožené živočichy. 

Novými soustavami tůní se tak mohou pyšnit v Machníně, kde vznikla soustava několika tůní  
v malebném zalesněném údolí uprostřed luk. Zde patrná vlhkost naznačovala, že by se tu voda mohla udržet, 

následně zvolna vsakovat nebo vytvářet menší tůně, které mohou osídlit například ohrožení obojživelníci.
V těchto aktivitách bude Jizersko-ještědský horský spolek nadále pokračovat.  

V sušších obdobích bude každá zamokřená plocha jistě velmi cenná, v těch vlhčích zase pomůže  
velkou část vody zadržovat jako houba a vodu postupně pouštět dále.



17. 10. 2020 Tůně Starý Harcov

 Akce proběhla v sobotu 17. 10. 2020 od 9 hodin v Liberci ve Starém Harcově pod Sněhurčinou ulicí.  
Naše práce navázala na několikaletou spolkovou činnost, která se zabývá tvorbou a obnovou tůní  

s cílem zadržovat vodu v krajině a vytvářet cenná stanoviště např. pro obojživelníky.  
Lidská síla byla zapojena do tvorby úkrytů pro obojživelníky  

a do vykopání tůněk. 
 

Jako v Machníně, tak i tady se po vydatných deštích všechny jámy zaplnily vodou,  
čímž se vytvořily nové biotopy pro vyšší rozmanitost živočišných i rostlinných obyvatel prakticky  

v blízkosti zastavěné části města.



...a občas i potápěči.

Spolkoví bahňáci...



18. 10. – 1. 11. 2020 Projekt Jizerské smrčiny



Výřez odumírajících nepůvodních porostů smrku pichlavého v EVL Jizerské smrčiny  
a výsadby listnatých dřevin s individuální ochranou proti okusu zvěří.

Při rekonstrukci porostů byl vyřezáván smrk pichlavý a na jeho místo se následně sázely 
sazenice jedle, smrku ztepilého, břízy karpatské, javoru klenu nebo jeřábu.



Hrazení melioračních příkopů na rašeliništi Vánoční louka.
Pracovali jsme i ve státní svátek.



Další odvodňovací rýha je zahrazena a čeká na déšť.





O naučnou stezku jsme se pečlivě starali.

22. 10. 2020 Oprava naučné stezky Tři iseriny



Další vyhlášení nouzového stavu 
a další zrušení členské schůze 23. 10. 2020.

Vážení členové JJHS, 
vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a opatřením vyhlášeným vládou ČR,  

jsme nuceni zrušit členskou schůzi svolanou na den 23. 10. 2020. 
Jelikož máme ze stanov povinnost svolat členskou schůzi minimálně 1x ročně,  

rozhodl výbor spolku na základě § 19 zákona č. 191/2020 Sb. 
o provedení členské schůze korespondenčním způsobem. 

 
Program schůze byl redukován na nejnutnější body: 

1. Schválení výroční zprávy JJHS za rok 2019 
2. Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku Servis JJHS, s. r. o., za rok 2019 

3. Schválení členských příspěvků na rok 2021 
4. Schválení plánu činnosti JJHS v roce 2020 

5. Schválení návrhu rozpočtu JJHS na rok 2020 
        

Potřebné dokumenty byly vytvořeny již na plánovanou dubnovou schůzi a jsou umístěny  
na spolkovém webu pod záložkou „Členství“ na http://horskyspolek.cz/clenstvi/.

Žádáme tedy členy, aby hlasovali pomocí přiloženého formuláře tím, že u každé otázky vyberou  
pouze jednu odpověď a na konci formuláře do příslušné kolonky napíší své jméno a příjmení. 

Formulář je možné odeslat na email horskyspolek@volny.cz, poštou na adresu  
Jizersko-ještědský horský spolek,  

Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, nebo jej osobně odevzdat
v kanceláři spolku v termínu do 16. 11. 2020 23:59 hodin 
(možno se domluvit s A. Řebíčkovou – tel. 721 516 692).

Každý, kdo v tomto termínu odevzdá hlasovací lístek, bude přítomen na členské schůzi.  
V případě, že nebude přítomno alespoň 25 % členů spolku, bude schůze usnášeníschopná v jakémkoli počtu.

Pokud bude chtít někdo výboru spolku něco sdělit může využít výše uvedený email  
nebo kontaktovat některého člena výboru přímo.

Členské příspěvky plaťte na účet spolku č. 2237332002/5500 nebo osobně v kanceláři spolku. 
Kdo ještě nemá Ročenku JJHS 2019, může si ji vyzvednout v kanceláři spolku. 

Je zde také možno zakoupit novou knihu Krajina skal – toulání Lužickými horami.
Omlouváme se za námi nezpůsobené komplikace, 

děkujeme za spolupráci a těšíme se, že jarní schůze už proběhne běžným způsobem.

Za výbor Pavel Schneider



V Českém Dubu se zájmová plocha nacházela v srdci Zámeckého parku,  
který přiléhá k náměstí Bedřicha Smetany. V blízkosti se nachází domov pro seniory  

a park slouží jako odpočinkové místo pro místní obyvatele. V centrální části parku byla opět podmáčená  
a nevyužívaná plocha. Na tomto místě bylo vhodné vytvořit hned dvě větší tůně,  

proto musela nastoupit těžká mechanizace pro její výkop. Vše se nakonec povedlo  
a nádrže se ihned začaly plnit vodou. V prostoru mezi oběma tůněmi byl vytvořen průchozí povalový chodník, 

který bude navazovat na parkovou cestní síť.

Budování tůní v Českém Dubu



Zámecký park obohatily dvě velké tůně.







Tůně v Jeřmanicích

V případě Jeřmanic se jednalo o prostor, který je ze tří stran obehnán komunikací a přilehlými domy.  
Zde byly vyhloubeny dvě prosté zemní nádrže na zachytávání dešťových srážek nebo mělké spodní vody.  
Zároveň byl vytvořen menší povalový chodník, který umožňuje průchod územím a je to ideální možnost,  

jak mohou lidé pozorovat nový život, který se v tůních brzy objeví.  
Na podporu rekreačního využití bylo v místě vystavěno také masivní posezení se stolkem.



Malá oáza pro drobnou zvířenu uprostřed obce. 





V lokalitě byla objevena menší rýha, která byla po dohodě se Správou CHKO revitalizována.

15. – 17. 11. 2020 Klečové louky, Černá jezírka



V roce 2020 jsme vydali novou knihu s názvem Krajina skal, která je prvním dílem trilogie  
Toulání Lužickými horami.

Zároveň jsme provedli dotisk některých starších, již rozebraných titulů: knihy  
Připomínky zašlých časů a reprintů Matouschkových speciálních map  

Ještědských a Jizerských hor z let 1927 a 1938.  

16. 11. 2020 Vydavatelská činnost JJHS





Vydané knihy, Připomínky zašlých časů i Krajina skal, byly uskladněny v prostorách firmy Epicos v Liberci.  
Na místě proběhla malá improvizovaná autogramiáda. Důvodem bylo zrušení další tradiční akce – křest knížek 

v liberecké knihovně plánované na den 10. 12. 2020.



Kvůli trvajícímu nouzovému stavu,  
který bude pokračovat i v roce 2021,  

se do konce roku nekonaly žádné tradiční akce spolku,  
tedy kromě členské schůze 

ani tradiční výlet do pivovaru, 
ani křest vydaných knih.

Všichni věříme, že se situace brzo zlepší 
a naše spolková činnost bude moci pokračovat 

nejen v rovině pracovní, 
ale i v rovině sportovní a kulturně společenské!

Kroniku JJHS 2020 zpracovali
Šárka Němcová a Milan Drahoňovský

Děkujeme všem za poskytnuté materiály.


