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Zpráva o hospodaření za rok 2010
MAJETEK ZA ROK 2010
peníze v hotovosti 62 212
peníze na bankovních účtech 213 991
dlouhodobý majetek 579 504
drobný hmotný majetek 367 530
publikace na skladě 728 285
propagační materiál na skladě 11 742
pohledávky 87 092
závazky –15 166
majetek celkem 2 035 190

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
náklady celkem 2 565 677
výnosy celkem 2 311 300
ztráta –254 377

kancelářské potřeby 11 753
materiál k pracím v terénu 110 710
PHM 76 290
nákup knih a časopisů 2 858
nákup drobného majetku 10 483
dotace DPH 1 199
spotřeba energie – plyn, elektřina, voda 15 772
prodané zboží – propagační materiál 1 231
opravy a údržba – auto a nářadí 64 124
cestovné, stravné, ubytování – brigády 56 797
pohoštění, potraviny 35 230
poštovné, telefon, nájemné, internet, kopírování, software 135 094
subdodávky 155 700
tisk publikací, grafické práce, distribuce publikací 606 690
autorské honoráře 177 100
služby k pracím v terénu 19 902
zpracování projektových žádostí a projektová dokumentace 13 700
kulturní produkce 18 500
nájemné garáž, pozemky, pronájem sálu, různé služby 38 881
přepravní a skladové služby, parkovné 3 329
právní poradenství 1 500
mzdové náklady – zaměstnanci, brigádníci 581 139
zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady 192 485
silniční daň, dálniční známka, správní poplatky 18 496
finanční dary, akreditační poplatek 6000
bank. popl., povinné ručení, pojištění TREND,
pojištění auta, úroky z úvěru 84 462
odpisy dlouhodobého majetku 126 252
náklady celkem 2 265 677
prodej publikací 344 534
práce v terénu 990 710
reklama, poštovné, balné – dobírky 118 698
prodej propagačního materiálu 950
změna stavu výrobků 391 709
jiné provozní výnosy, úroky 10 944
sponzorské dary 20 000
nadační příspěvky 144 000
grant MŽP – tůně 30 100
členské příspěvky 54 305
dotace KÚLK 81 350
dotace statutární město Liberec 79 000
příspěvek na mzdu – úřad práce 45 000
výnosy celkem 2 311 300
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Jizersko-ještědský horský spolek
Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) se sídlem v Liberci byl založen v roce 1996 a sdru-
žuje členy se zájmem o přírodu, historii a kulturní tradice Jizerských hor a Ještědského
hřbetu. V posledních letech JJHS rozšířil svoji působnost prakticky na celé území
Libereckého kraje. Je otevřeným občanským sdružením, přijímajícím své členy bez ohledu
na věk či státní občanství.

Mezi jednotlivými členskými schůzemi je činnost JJHS řízena výborem voleným na
dvouleté období. Jizersko-ještědský horský spolek provozuje své webové stránky na adrese
www.horskyspolek.cz, kde je možné nalézt informace o činnosti JJHS včetně mnoha
fotografií.

Ochrana přírody
Svoji činnost zaměřujeme především na práci v terénu, na péči o chráněná území v Ji-
zerských horách, na Ještědském hřbetu, v Českém ráji, Lužických horách, na Frýdlantsku
i Českolipsku. Vyznačujeme hranice rezervací, kosíme horské louky s výskytem vzácných
druhů rostlin, likvidujeme nepůvodní invazní rostliny, vytváříme nové biotopy pro vodní a
mokřadní faunu i flóru, budujeme a udržujeme zařízení k usměrnění pohybu návštěvníků,
stavíme oplocenky k ochraně lesních porostů atp. V posledních letech se podílíme na revi-
talizaci vybraných rašelinišť v Jizerských horách hrazením odvodňovacích příkopů, které
zde byly v minulosti vytvořeny.

Úklid posečené trávy z Pralouky u osady Jizerka
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Kromě toho se aktivně zúčastňujeme správních řízení vedených orgány státní správy
s možností ovlivnit rozhodování o připravovaných zásazích do přírody a krajiny regionu.
Při své činnosti spolupracujeme zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR –
Správou CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Český ráj, Správou CHKO Lužické hory,
Krajským úřadem Libereckého kraje, Lesy České republiky, s. p., s obcemi i nevládními
organizacemi v celém Libereckém kraji.

Publikační činnost
Vydáváme populárně naučné publikace věnované různým tématům z oblasti Jizerských
hor a Ještědu, které se svým námětovým a estetickým pojetím snaží oslovit všechny vrstvy
návštěvníků, posílit v nich vztah k našemu kraji, rozšířit jejich poznatky o kulturním
i přírodním bohatství regionu a nenásilnou formou apelovat na nutnost ochrany tohoto
dědictví.

Od roku 2003 vydáváme také ročenky Jizersko-ještědského horského spolku, obsahu-
jící nejen informace o činnosti JJHS, ale také mnoho zajímavých tematických článků
z Jizerských hor, Ještědu i dalších oblastí Libereckého kraje.

Osvětová a propagační činnost
Budujeme a opravujeme naučné stezky a vytváříme informační tabule k chráněným
územím, které přímo v terénu seznamují návštěvníky s přírodními a historickými zajíma-
vostmi jednotlivých území. Zabýváme se hlubším poznáním významných lokalit z pohledu
historického, kulturního nebo přírodovědného. Organizujeme výlety a vlastivědné
exkurze, seznamujeme se s méně známými a navštěvovanými místy s cílem vytvářet a pěs-
tovat vztah k historii i současnosti regionu, jeho kulturním tradicím a hodnotám. Současně
provádíme rekonstrukce a údržbu vyhlídkových míst v Jizerských horách a okolí.

Organizujeme různé akce pro veřejnost spojené se sportovně-turistickými výkony i kul-
turními pořady v přírodě nebo na nich spolupracujeme, např. Soutěž stovkařů, Slavnosti
Ještědu, Slavnosti slunovratu aj.

Pozemkový spolek
Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný
Severák, byl založen v roce 2000 jako jedna ze sekcí Jizersko-ještědského horského spolku.
V červnu 2001 získal do pronájmu první pozemek na Václavíkově Studánce a v dubnu 2002
byl akreditován ÚVR ČSOP a zařadil se tak mezi oficiálně uznávané pozemkové spolky
v ČR. Hlavním posláním pozemkového spolku JJHS je přímá ochrana vybraných lokalit
s významnou přírodní či kulturně historickou hodnotou. Tato ochrana je prováděna nej-
prve nabytím vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem (dlouho-
dobý pronájem) a následnou odpovídající péčí o ně.
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Tradice horského spolku
Roku 1884 byl z popudu továrníka a zároveň milovníka hor a propagátora turistiky Adolfa
Hoffmanna v Liberci založen Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (DGV).
Postupně se rozrostl v obrovskou organizaci s 8 000 členy ve 25 sekcích. Již brzy po zalo-
žení se z něj stalo velice prestižní sdružení, jehož členy byli i přední liberečtí továrníci
a významné osobnosti politického i kulturního života.

Díky dobrému finančnímu zázemí mohl DGV pěstovat celou řadu aktivit: značil v ho-
rách první turistické stezky, vydával mapy a průvodce, stavěl rozhledny a horské chaty.
Od roku 1891 vydával také obsáhlé ročenky, sloužící dodnes jako cenný zdroj informací
o Liberecku. Pravděpodobně největším počinem DGV byla stavba ještědského hotelu,
dokončeného roku 1907 (shořel roku 1963).

Náš Jizersko-ještědský horský spolek je moderní organizací, která chce navazovat na
dobré tradice DGV, a přitom se jasně distancuje od jeho směřování po roce 1938.

Při kytárce po sekání luk na Jizerce
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Členská základna
a struktura občanského sdružení
Počet členů a jeho změny
V roce 2010 bylo přijato 12 nových členů, 47 členům bylo členství zrušeno z důvodu
dlouhodobého neplacení členských příspěvků. JJHS měl k 31. 12. 2010 celkem 284 členů.

Výbor
V roce 2010 pracoval výbor JJHS v následujícím složení:

Ing. Pavel Vonička předseda (člen redakční rady, projekty, informační
tabule, publikace, společenské akce, zpravodaj);
pavel.vonicka@muzeumlb.cz

Leoš Vašina místopředseda (projekty, granty, zakázky,
jednání s investory i subdodavateli);
horskyspolek@volny.cz

Ing. Martin Rejlek hospodář; martin.rejlek@post.cz
Ing. Pavel Schneider zapisovatel (člen redakční rady, zpravodaj, internet,

tiskové zprávy, kulturní a sportovní akce);
pschneider@centrum.cz

Milan Drahoňovský (fotodokumentace, publikace);
milan@photo-bank.cz

Stanislav Linda (ekonomicko-provozní činnosti, spolupráce
s podnikatelskou sférou); linda@elitronic.cz

Petr Polda (člen redakční rady, grafická příprava ročenky,
propagačních materiálů, informačních tabulí apod.,
společenské akce); ferdys.polda@tiscali.cz

Otokar Simm předseda redakční rady (publikační činnost,
redakce ročenek); o.simm@seznam.cz

Revizní komise
Ing. Lucie Podhorová – předseda
MUDr. Tomáš Klimovič
Milada Škodová

Zaměstnanci
Leoš Vašina vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek
Dana Nechvílová účetnictví, administrativa
Tomáš Trejbal realizace projektů a zakázek
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Činnost Jizersko-ještědského horského
spolku v roce 2010
Realizace praktických opatření
v ochraně přírody a krajiny
Tůně pro rozmnožování mloka skvrnitého pod Bezdězem
V rámci podpory obnovy biotopů pro zvláště chráněné druhy realizoval Jizersko-ještědský
horský spolek výstavbu tůní pod Bezdězem. Lokalita byla vybrána odbornými pracovníky
Agentury ochrany přírody a krajiny a projekt byl předložen do Programu péče o krajinu.
Samotná lokalita je situovaná na severovýchodním svahu vrchů Malý a Velký Bezděz
v ochranném pásmu stejnojmenné národní přírodní rezervace. Je jedinou vlhkou lokalitou
s prameništěm na celém Bezdězu.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je robustní obojživelník o velikosti 18–28 cm
s krátkými končetinami. S jinými druhy je nezaměnitelný pro své výstražné zbarvení,
neboť má na černém lesklém podkladu rozmístěny sytě žluté skvrny. Tím upozorňuje na

jedovatost svého kožního sekretu,
který v případě ohrožení vyměšuje.
Mlok je typickým obyvatelem lesů
s potůčky, prameništi a studánkami,
v nichž se vyvíjejí jeho larvy. Žije pře-
devším v listnatých a smíšených
lesích, často v bučinách. Svůj úkryt
opouští převážně v noci, jen za dešti-
vého počasí jej potkáme i ve dne.
Kromě samic, které rodí již vyvinuté
larvy v čisté vodě lesních potůčků,
studánek a drobných tůněk, dospělí
mloci prakticky nevstupují do vody.

Zhotovení tůní na úpatí vrchu
Bezdězu byla jednou ze čtyř akcí
na podporu obojživelníků, které JJHS
v roce 2010 prováděl. V rámci pro-
jektu členové horského spolku ručně
vyhloubili čtyři tůně přibližně kru-
hového tvaru o průměru cca 2 m
a hloubce 0,5 m, na dno tůní byly
umístěny kameny, které budou
sloužit jako úkryty. Tím by měly
být vytvořeny vhodné podmínky
pro úspěšné rozmnožování mloků
v okolí Bezdězu.Příprava tůně pro mloky
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Rekonstrukce oplocenky v přírodní památce Pod Dračí skálou
Přírodní památka Pod Dračí skálou se nachází v katastru obce Fojtka, na severním úbočí
Dračího vrchu (676 m n. m.) v CHKO Jizerské hory. Byla vyhlášena 1. 9. 1967 na ploše
0,82 ha k ochraně porostu tisu červeného (Taxus baccata), který patří k silně ohroženým
druhům dřevin. Přírodní památkou prochází naučná stezka Tisy pod Dračí skálou.

Na osudu tisů ve Fojtce se nemalou měrou podepsalo zřízení nové jelení obory v roce
1850 Clam-Gallasy, tehdejšími majiteli frýdlantského panství. Shromážděním zvěře do
obory došlo k okusu a vymizení většiny mladších a pro zvěř chutnějších stromků a seme-
náčků. O téměř 70 let později, v roce 1929, byl proveden soupis fojteckých tisů a byla
nařízena jejich ochrana. V současnosti zde nalezneme cca 540 stromků, z toho je však
téměř 90 % semenáčků. Aby nedocházelo k dalším okusům, postavili v roce 1980 Mladí
ochránci Jizerských hor kolem přírodní památky dřevěné oplocení, v letech 1994–1998
proběhla jeho oprava a v roce 2003 pak celková rekonstrukce oplocení členy Českého svazu
ochránců přírody, ZO 36/02 v Liberci.

Oplocení však nebylo průběžně udržováno, a tak neustále docházelo k pronikání zvěře
do oplocenky a okusu jedinců tisu. Pokud rostliny poškozené spárkatou zvěří přežijí, mají
v následujícím roce jen malé přírůstky a pomalu se vzpamatovávají. Vzhledem k neutěše-
nému stavu stávajícího oplocení bylo v roce 2010 rozhodnuto o jeho celkové rekonstrukci.
Členové JJHS instalovali na podzim tohoto roku 400 m nového oplocení s dubovými kůly,
které mají delší životnost (cca 20 let), a nedochází proto tak často k jejich uhnití a násled-
nému pádu. Na začátku a konci naučné stezky byly zhotoveny dřevěné přelezky k umož-
nění snadného průchodu návštěvníků, v dolní části oplocení byla ještě osazena branka.
Rekonstrukce oplocení byla financována Správou CHKO Jizerské hory z Programu péče
o krajinu. Předpokládáme, že mnoho hodin usilovné práce bude v příštích letech odmě-
něno nerušeným růstem malých tisů.

Oplocenka pod Dračí skálou
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Úklid v přírodní rezervaci Meandry Smědé
V sobotu 24. dubna 2010 uklízeli členové Jizersko-ještědského horského spolku již pošesté
odpadky v přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku. Je zde chráněn přírodní ráz
údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny
a s fenoménem štěrkopískových náplavů. Toto území je pravidelně několikrát za rok zapla-
vováno a právě tyto záplavy přinášejí do rezervace obrovské množství odpadků, které
spláchne voda z horních partií povodí řeky Smědé. Odpady z celého Frýdlantska se tak hro-
madí v přirozených meandrech a naplaveninách, které jsou pro svoji jedinečnost chráněny
v přírodní rezervaci.

Jarní období je pro čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější – vegetace je nízká, stromy
a keře ještě nemají listí, terén je prostupnější a odpadky je snadnější odhalit. Úklidu se letos
zúčastnilo přibližně pět desítek dobrovolníků z řad členů JJHS, dětského Turistického
oddílu Kletr a ZO ČSOP Armillaria. Ti sbírali odpadky v celé délce toku řeky Smědé na-
cházející se v přírodní rezervaci – od Předlánců až po železniční most přes řeku u Černous
(cca 5 km).

Použit byl také člun zapůjčený od Adrenalin centra Liberec. Jeho posádka zajišťovala
sběr odpadků z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu
řeky. Po obou březích dobrovolníci sbírali do jutových a plastových pytlů veškerý odpad,
který nalezli v řece, na jejích březích a v jejím bezprostředním okolí. Brigádníkům se
podařilo nejrůznějšími odpady naplnit 61 pytlů přibližně metr vysokých. Kromě toho
z meandrů řeky vytáhli také 14 pneumatik včetně jednoho kompletního kola od automo-
bilu i s diskem. Převažovaly pochopitelně lehké věci jako PET lahve, různé plastové obaly
a kelímky a především nejrůznější plastové fólie a pytlíky, které se zachytily ve větvích

Tradiční jarní úklid přírodní rezervace Meandry Smědé
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stromů a keřů a vytvořily tak na nich nevzhledné „ozdoby“. Z náplavů se však podařilo
vytáhnout i záchodové prkénko, nádržku od WC, dvě kompletní polyuretanové výplně
křesel, rozličné druhy obuvi, plastovou trojnožku a jiné kuriozity.

Množství sebraných odpadků bylo srovnatelné jako v předchozích dvou letech (rok
2008: 46 pytlů a 20 pneumatik a rok 2009: 50 pytlů a 8 pneumatik). Nicméně oproti
roku 2007, kdy se dobrovolníkům podařilo nashromáždit 139 pytlů a 129 pneumatik,
se množství odpadu zredukovalo přibližně na polovinu. To jasně dokazuje, že práce
v předchozích letech nebyla zbytečná. Ovšem nečekaná povodeň začátkem srpna 2010
přinesla na území rezervace opět obrovské množství odpadků. V roce 2011 tedy začne
práce dobrovolníků nanovo.

Na pokrytí nezbytných nákladů (doprava, občerstvení) pravidelně přispívá Krajský
úřad Libereckého kraje, odvoz pytlů s odpadky zajišťuje obec Višňová.

Kosení luk v Jizerských horách
Tak jako každý rok kosili členové Jizersko-ještědského horského spolku cenné louky v pří-
rodní rezervaci Bukovec nad osadou Jizerka. Tentokrát se akce konala od pátku 24. 7. 2010.
Jde bezesporu o jednu z nejnavštěvovanějších akcí pořádaných JJHS. Pravidelně se na ni
sjíždí několik desítek členů JJHS, kteří se tak chtějí zapojit do praktické ochrany přírody
a touto cestou pomoci jizerskohorské přírodě.

Louky v přírodní rezervaci Bukovec s výskytem upolínu nejvyššího (Trollius altissi-
mus), kropenáče vytrvalého (Swertia perennis) či pětiprstky žežulníku (Gymnadenia
conopsea) patří mezi floristicky nejbohatší lokality Jizerských hor. Kosíme je vždy po
odkvětu vzácných rostlin, aby se omezil rozvoj rostlin běžných a konkurenčně silnějších
a také aby se zabránilo zarůstání luk náletovými dřevinami. Na rozdíl od velké většiny luk
na našem území, které vznikly působením lidí v krajině, bezlesí v okolí Bukovce zde bylo již
před příchodem člověka. Odtud také pochází název Pralouka. Nachází se u turistické cesty
vedoucí od parkoviště na Jizerce směrem na Bukovec.

JJHS se jako akreditovaný pozemkový spolek stará kromě toho též o další lokality
v Jizerských horách. V rámci letní brigády sekáme i orchidejovou louku na Václavíkově
Studánce a mokřadní louku v Bílém Potoce, která je zajímavá hojným výskytem vachty
trojlisté (Menyanthes trifoliata).

Vedle odvedené práce jde při této akci rovněž o setkání lidí, kteří mají společné zájmy.
Večer se najde čas na přátelské posezení u ohně za zvuků kytary i horské přírody, při němž
zmizí vrásky na tvářích, které nám vykreslovalo letošní notně nepříjemné deštivé počasí.
Projekt byl podpořen Nadací ČSOB.

Další managementové práce provedené JJHS v roce 2010
— oprava oplocenky v přírodní památce Pod Smrkem;
— obnova značení hranice národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny – jádrové

území Štolpichy – Poledník, obnova značení hranice přírodní rezervace Jedlový důl;
— oprava tří oplocenek na Středním jizerském hřebenu;
— údržba naučné stezky Tři iseriny;
— oprava naučné stezky Oldřichovské háje a skály;
— rekonstrukce naučné stezky Lesy Jizerských hor;
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— výřez náletových dřevin a instalace informační tabule u rudné jámy v údolí Velkého
Štolpichu;

— obnova značení hranice přírodní rezervace Klikvová louka;
— obnova značení hranice národní přírodní památky Čertova zeď;
— likvidace křídlatky japonské v povodí Smědé a Štolpichu v CHKO Jizerské hory;
— kosení luk a odstranění biomasy v přírodních památkách Tichá říčka a Fojtecký

mokřad;
— obnova a vytvoření nových tůní – biotopů mokřadních rostlin a živočichů u Topolové

cesty a v přírodní rezervaci Vápenný vrch;
— úklid odpadků podél silnice v úseku Oldřichov v Hájích – Raspenava;
— obnova značení hranice přírodní rezervace Hruboskalsko, národních přírodních

památek Suché skály a Ondříkovický pseudokrasový systém;
— obnova značení hranice CHKO Český ráj;
— označení významných krajinných prvků na území města Liberce;
— opravy hraničních tabulí přírodního parku Maloskalsko;
— označení památných stromů na území města Liberce;
— obnova tůní – biotopu obojživelníků u Frýdlantu;
— oprava turistické vyhlídky Dračí kámen;
— odstranění náletových dřevin v přírodní rezervaci Brazilka;
— kosení luk na Černostudničním hřebenu.

Publikační činnost
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2009
Koncem března 2010 vyšla Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2009, v pořadí
již osmá. JJHS se tak snaží navázat na dnes již legendární ročenky vydávané Německým
horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Za těch pár let si našly ročenky
JJHS vlastní tvář. Jejich náplň je nejen pestrá, ale i hodnotná, a na rozdíl od těch ostatních
apolitická.

V ročence 2009 lze – kromě Výroční zprávy JJHS – nalézt řadu původních textů i spoustu
dalších zajímavých informací. Jen namátkově – příspěvek Marka Sekyry, který porovnává
životní osudy čtyř jubilantů – spisovatelů Jizerských a Ještědských hor s ukázkami jejich
díla. Michal Čech píše o malíři z Jizerských hor Klemensovi Siebeneichlerovi a Hannelore
Langrová připomíná podivuhodný nález dokladů novoměstského horolezce, který zahynul
v roce 1932 při výstupu na Montblank. Marek Řeháček přispěl vyprávěním o Hvozdu, jež
je ukázkou z připravované knihy o Lužických horách. Po stopách Rudolfa Kauschky se
můžeme vydat na Novou Libereckou chatu, z jiného soudku je vyprávění o jizersko-
horských sáňkařích. Ročenka obsahuje i příspěvky přírodovědné – dva o ptácích a jeden
z říše hmyzu. Každý ze čtenářů tak najde v ročence nějaký příspěvek, který jej potěší nebo
mu přinese trochu zábavy či poučení.

Další publikace vydané JJHS v roce 2010
V roce 2010 vydal JJHS kromě ročenky hned dva knižní tituly. Prvním z nich je Příroda
Frýdlantska autorského kolektivu vedeného Pavlem Voničkou. Spolupracovníky mu byli
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Jan Burda, Ivo Honsa, Šárka Mazánková, Kateřina Janáková, Lucie Juřičková, Antonín
Kůrka, Miloslav Nevrlý a Milan Sáňka. Všichni jsou přírodovědci, kteří se tomuto kraji již
mnoho let věnují. Populárně naučná publikace popisuje neživou i živou přírodu území,
které je po této stránce veřejnosti jen málo známé. Věnuje se geomorfologii, geologii, mine-
ralogii a zdrojům nerostných surovin, půdním poměrům, podnebí včetně nedávných
povodní, květeně, zvířeně, vlivu osídlení i ochraně přírody. V publikaci o 248 stranách
najde čtenář přes 300 barevných fotografií krajiny, kamenů, rostlin i živočichů, originální
ilustrace a přehledné mapky. Vydání knihy podpořila Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor a Lesy České republiky, s. p.

Druhým titulem je česko-německá publikace Píseň o lese / Das Lied vom Walde. Autorem
knihy je Siegfried Weiss, který doprovází texty Gustava Leutelta svými dokonalými kraji-
nářským fotografiemi. Čtenáři zde najdou krátký výbor z dvaadvaceti kapitol Leuteltovy
Knihy o lese, v nichž autor před téměř devadesáti lety poeticky vykreslil jizerskohorské
hvozdy. Připojeno je i několik Weissových básní.
Hned na první straně se dovíme, že jde o poctu Gustavu Leuteltovi, který takřka celou svoji
tvorbu zasvětil Jizerským horám, jejich krajině a lidem. V první polovině minulého století
byl velice uznávaným literátem a osobností, do dnešní doby však upadl téměř v zapomně-
ní. Na tom má nepochybně podíl i to, že jeho dílo dosud nebylo – až na drobné výjimky –
přeloženo do češtiny. Vydání knihy podpořilo město Jablonec nad Nisou a Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor.

Nové publikace byly poprvé v prodeji na jejich křtu již tradičně na Prezidentské chatě
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Kulturní a společenské akce
Tradiční ples JJHS
V sále restaurace U Košků se v pátek 19. února 2010 sešli členové a příznivci JJHS na tra-
dičním plese. K tanci a poslechu opět hrála skvělá country skupina Sešlost. Nechyběla ani
bohatá tombola a vrcholem bylo půlnoční losování nevýherních losů, kde hlavní cenou byl
soudek chutného piva Konrad od pivovaru Hols ve Vratislavicích.

Slavnosti slunovratu
V sobotu 19. června 2010 se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna
v Liberci–Kateřinkách opět konalo představení nazvané Slavnosti slunovratu. Akci organi-
zoval Jizersko-ještědský horský spolek, který zde podobné akce pořádá již od roku 2004.

Na Slavnostech slunovratu vystoupilo především pro malé diváky divadlo Rolnička
s představením Loupežnická pohádka a poté zahrála oblíbená liberecká bluesová kapela
Pohromadě na přehradě. Před začátkem si mohli malí návštěvníci projít pohádkový les,
který jim připravil Turistický oddíl Kletr. Vstup pro všechny diváky, kterých příznivé
počasí přilákalo několik desítek, byl již tradičně zdarma, jelikož akce byla finančně podpo-
řena z Kulturního fondu statutárního města Liberec.

Křest nových knih vydaných JJHS
Křest obou knih vydaných v roce 2010, tj. Příroda Frýdlantska a Píseň o lese, spojený se
setkáním členů Jizersko-ještědského horského spolku, se uskutečnil v sobotu 4. prosince
na Prezidentské chatě u Bedřichova. Slavnostní odpoledne, kterého se zúčastnila i řada
hostů z řad příznivců JJHS, uvedl předseda JJHS Pavel Vonička a potom se již slova ujali
autoři, jejichž vyprávění moderovala Blažena Hušková. Kmotrou knihy Příroda Frýd-
lantska se stala dlouholetá starostka obce Višňová Marie Matušková, kmotrovství knihy
Píseň o lese se ujal ředitel AOPK a předseda správní rady Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor František Pelc. Oba symbolicky poklepali na jeden výtisk kameny
pocházejícími z oblastí, kterým se knihy věnují – v prvním případě šlo o pazourek z řas-
nické pískovny, ve druhém případě o jizerskohorskou žulu. Potom již k poslechu i tanci
hrála country kapela Pakáž.

Po křtu zahrála k divoké zábavě kapela Pakáž



Kontakty
Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení

IČO: 65 10 03 52
DIČ: CZ 65 10 03 52

Sídlo: Nerudovo náměstí 108/1
460 01 Liberec 1

Tel.: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz

URL: www.horskyspolek.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Liberec

Č. ú.: 89904574/0600

Členské příspěvky je možné uhradit zasláním složenkou nebo
na účet spolku č. 89904574/0600 u GE Money Bank Liberec

(jako variabilní symbol je třeba uvést rodné číslo, konstantní symbol je 0558)
nebo v hotovosti v kanceláři JJHS (úřední dny úterý a středa 8–12 a 13–17 hod).

Minimální roční příspěvek činí 200 Kč,
čestní členové a členové starší 70 let jsou zproštěni povinnosti hradit členské příspěvky.


