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Zpráva o hospodaření za rok 2008
MAJETEK ZA ROK 2008

peníze v hotovosti 37 945
peníze na bankovních účtech 374 053
dlouhodobý majetek 579 504
drobný hmotný majetek 319 820
publikace na skladě 637 601
propagační materiál na skladě 18 953
majetek celkem 1 967 876

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
náklady celkem 4 192 069
výnosy celkem 4 792 512
zisk 600 443

kancelář – nájem, telef., poštovné, kopír., kancel. potřeby 199 389
mat. a služby k pracím v terénu, stravné, ubyt. brigádníků 989 439
NROS Frýdlantsko 486 554
PHM, dopravní služby 87 742
tisk a distribuce publikací, autorské honoráře, graf. práce 993 416
mzdy, soc. a zdrav. pojištění, poj. zaměstn., stravenky 933 938
nákup drobného majetku a software 6 293
nákup propag. materiálu, knih a časopisů 19 245
kuturní produkce a slavnosti 26 991
povinné ručení, silniční daň, pojištění, správní poplatky 26 947
opravy auta 13 481
úroky z úvěru (Mitsubishi) 34 315
pojištění (Mitsubishi) 17 226
odpisy dlouhodobého majetku (Dacia a Mitsubishi) 203 226
DPH 17 107
bankovní a ostatní poplatky 4 515
potraviny, občerstvení 38 531
finanční dary 5 000
nájemné garáž, pozemky, pronájmy sálu 867
pozemkový spolek 1 327
daň z příjmu 86 520
náklady celkem 4 192 069

členské příspěvky 49 250
sponzorské dary 66 000
nadační příspěvky 339 215
grant Alternativy pro Frýdlantsko, MŽP, SFŽP (NS Jizerka) 1 370 698
dotace KÚLK, SML 104 300
úřad práce – příspěvek na mzdu 24 590
prodej publikací a propagačních materiálů 1 131 775
příjem z reklamy 87 311
poštovné, balné a různé služby 17 283
práce v přírodě 1 510 950
prodej Dacia 84 034
vrácené pojistné (Dacia) 6 657
úroky z běžného účtu 449
výnosy celkem 4 792 512
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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.

JJHS provozuje své webové stránky na adrese www.horskyspolek.cz. Je možno zde
nalézt informace o činnosti JJHS včetně mnoha fotografií.

Ochrana přírody
Svoji činnost zaměřujeme především na práci v terénu, na péči o chráněná území
v Jizerských horách, na Ještědském hřbetu, v Českém ráji, na Frýdlantsku i Českolipsku.
Vyznačujeme hranice rezervací, kosíme horské louky se vzácnými druhy rostlin, vyřezá-
váme náletové dřeviny, likvidujeme nepůvodní invazní rostliny, budujeme a udržujeme
zařízení k usměrnění pohybu návštěvníků, stavíme oplocenky k ochraně lesních porostů
apod. 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, 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 tématických 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 podávají návštěvníkům informace o přírodních a historic-
kých zajímavostech našeho regionu. Zabýváme se hlubším poznáním zajímavých míst
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v regionu z pohledu historického, kulturního nebo přírodovědného. Organizujeme výlety
a vlastivědné exkurze, seznamujeme se s méně známými a navštěvovanými místy s cílem
vytvářet a pěstovat vztah k historii i současnosti regionu, jeho kulturním tradicím a hod-
notám. 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
na Ještědu, Slavnosti Slunovratu aj.
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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 prová-
děna nejprve nabytím vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem
(dlouhodobý pronájem, vlastnictví) a následnou odpovídající péčí o ně.

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 distan-
cuje od jeho směřování po roce 1938.
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Členská základna
a struktura občanského sdružení
Počet členů a jeho změny
V roce 2008 bylo přijato 34 nových členů, 19 členům bylo členství z různých důvodů
ukončeno. JJHS měl k 31. 12. 2008 celkem 312 členů.
Výbor
Činnost spolku je v období mezi jednotlivými členskými schůzemi řízena výborem. V roce
2008 pracoval výbor JJHS v následujícím složení:

Ing. Pavel Vonička předseda, projekty, informační tabule, zpravodaj,
distribuce publikací; pavel.vonicka@muzeumlb.cz

Leoš Vašina zástupce předsedy, vedoucí kanceláře, projekty, granty,
práce v terénu; horskyspolek@volny.cz

Ing. Martin Rejlek hospodář; martin.rejlek@post.cz
Ing. Pavel Schneider zapisovatel, zpravodaj, internet, tiskové zprávy,

kulturní a sportovní akce; pschneider@centrum.cz
Lukáš Hampl práce v terénu, internetové stránky;

lukas.liberec@seznam.cz
Stanislav Linda ekonomicko-provozní činnosti, spolupráce

s podnikatelskou sférou; linda@elitronic.cz
Jan Pikous propagace, práce v terénu; horskyspolek@volny.cz
Petr Polda grafická příprava ročenky,

propagačních materiálů,
informačních tabulí apod.,
společenské akce; ferdys.polda@tiscali.cz

Otokar Simm předseda redakční rady,
publikační činnost; o.simm@seznam.cz

Revizní komise
Ing. Rudolf Černý – předseda
MUDr. Tomáš Klimovič
Milada Škodová

Zaměstnanci spolku
Dana Nechvílová
Leoš Vašina
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Ve dnech 16 až 18 září 2008 se čtveřice členů JJHS zůčastnila pracovní exkurze
v Národním parku Šumava. Navštívili unikátní Modravské slatě, kde jsou postaveny

desítky dřevěných přehrádek, které zahrazují meliorační rýhy a tím podporují zvýšení
a stabilizaci hladiny podzemní vody.

Podobný projekt bude realizován v roce 2009 na Malé Jizerské louce.



Činnost Jizersko-ještědského horského
spolku v roce 2008
Realizace praktických opatření
v ochraně přírody a krajiny
Celková oprava naučné stezky Bukovec–Jizerka–Rašeliniště Jizerky jako budoucí
součásti mezinárodní naučné stezky „Tři iseriny“ (Jizerka–Orle–Wielka Izera)
Jedním z hlavních projektů realizovaných Jizersko-ještědským horským spolkem v roce
2008 byla celková oprava naučné stezky Bukovec–Jizerka–Rašeliniště Jizerky. Jde o první
část připravované mezinárodní naučné stezky, která vzniká ve spolupráci JJHS a polských
přátel ze spolku Towarzystwo Izerskie. Tato stezka, nazvaná Tři iseriny podle knihy vydané
JJHS v roce 2006, by měla být na polské straně dokončena v roce 2009. Její trasa vede z hor-
ské osady Jizerka do polského Orle, pokračuje dále údolím řeky Jizery a končí na území
zaniklé obce Velká Jizera.

V roce 2008 byla zrekonstruována trasa původní naučné stezky Bukovec–Jizerka–Ra-
šeliniště Jizerky, vedoucí po české straně hor. Tato stezka je nejstarší v Jizerských horách,
byla vybudována dobrovolnými členy aktivu státní ochrany přírody z Jablonce nad Nisou
a otevřena již v roce 1971. Seznamuje návštěvníky s rozmanitostí a bohatstvím přírody
i s historickými pozoruhodnostmi jedné z přírodně nejcennějších a nejvíce navštěvovaných
částí CHKO Jizerské hory. Začíná na parkovišti pod Bukovcem a končí u vyhlídky do vy-
těženého rašeliniště v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. Na šesti kilometrech
má 13 zastavení, prochází přírodní rezervací Bukovec, starou zlatokopeckou, sklářskou
a dřevorubeckou osadou Jizerka a pokračuje územím již zmíněné NPR Rašeliniště Jizerky.
Od této trasy se odvíjejí i témata jednotlivých zastavení, na kterých se návštěvníci mohou
seznámit s geologickými, botanickými i zoologickými zajímavostmi území, ale rovněž
s historií horské osady i některými činnostmi, kterým se v historických dobách místní
lidé věnovali.

Trasa naučné stezky vede poměrně náročným terénem, její zpřístupnění si vyžádalo
určité úpravy cest a vybudování zařízení pro bezpečný pohyb návštěvníků. Jsou zde insta-
lovány schody, několik povalových chodníků, vyhlídkové plošiny, most přes Jizerku aj. Bě-
hem více jak 35 let od jejího otevření byly prováděny pouze dílčí opravy stezky. Šlo ale více-
méně o udržovací práce, zajišťující alespoň bezpečný průchod návštěvníků. Postupně byly
vyměňovány dožité informační tabule, probíhaly i dílčí opravy povalových chodníků,
zábradlí, schodů na Bukovec apod. Všechny tyto opravy a udržovací práce měly časově
velice omezený účinek a stezka nebyla nikdy celkově zrekonstruována.

Díky finanční podpoře z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí, přímé podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR – Správy CHKO Jizerské hory, Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor a Lesů České republiky, s. p., mohl Jizersko-ještědský horský spolek v roce
2008 přistoupit k realizaci první etapy projektu. Rekonstrukce naučné stezky je provedena
v takovém rozsahu, aby jednak důstojně a moderním způsobem informovala tuzemské
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i zahraniční návštěvníky o přírodních zajímavostech, vývoji přírodního prostředí i historii
této cenné a atraktivní části CHKO Jizerské hory, jednak aby s obnovenými bezpečnostní-
mi prvky (schody, zábradlí, poválkové chodníky) umožňovala bezpečný pohyb návštěvní-
ků a zároveň jejich nasměrování do zajímavé a upravené trasy. Tím jsou výrazně omezena
rizika spojená se živelným pohybem turistů v přírodně nejcennějších částech CHKO
Jizerské hory (PR Bukovec, NPR Rašeliniště Jizerky). Podstatná část projektu spočívala v
práci v terénu při výměnách a opravách jednotlivých zařízení stezky. Celkem je v této části
naučné stezky rozmístěno 16 naučných panelů. V souvislosti s nedávným obnovením hra-
ničního mostu přes Jizeru, určeného pro pěší turisty, cyklisty a lyžaře, a otevřením hranič-
ního přechodu mezi Českou republikou a Polskem a konečně vstupem obou zemí do
Schengenského prostoru se výrazně zvýšila návštěvnost naučné stezky, kterou vedle
našich turistů využívají zejména Poláci. Stejně tak do polské části Jizerských hor směřuje
stále větší počet našich turistů. Z těchto důvodů jsou texty na informačních tabulích dvoj-
jazyčné, tedy česko-polské (v polské části naučné stezky budou naopak polsko-české). Vedle
turistů a návštěvníků přijíždějících do Jizerských hor individuálně by stezka měla sloužit
rovněž jako terénní výuková trasa pro školy v přírodě, studenty i učitele a další subjekty,
zejména v rámci výukových programů nově otevřeného Střediska ekologické výchovy na
Jizerce, provozovaného Společností pro Jizerské hory, o. p. s.

Druhá etapa projektu spočívá ve vybudování části naučné stezky na polském území v
trase most přes Jizeru – Orle – Wielka Izera. Měla by být realizována v roce 2009 polským
partnerem – občanským sdružením Towarzystwo Izerskie ve spolupráci s Jizersko-ještěd-
ským horským spolkem. Na polské straně nejsou tak těžce schůdné terény jako v části
české, realizace II. etapy tedy nebude tak náročná. Stezka povede na polské straně z pře-
vážné části po zpevněné cestě, u zastávek na rašeliništích budou vybudovány krátké pova-
lové chodníky.
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Úklid přírodní rezervace Meandry Smědé
V sobotu 26. dubna 2008 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek již počtvrté akci úklid
odpadků v přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku. Na místo se dostavilo asi
50 dobrovolníků z řad členů JJHS, dětského turistického oddílu Kletr a ZO ČSOP Armillaria
a vydalo se sbírat odpadky v celé délce toku řeky v přírodní rezervaci – od mostu v Před-
láncích až po železniční most přes řeku u obce Boleslav. Po obou březích dobrovolníci
sbírali do jutových pytlů veškerý odpad, který nalezli v řece, na jejích březích a v okolí.
Brigádníkům se podařilo nejrůznějšími odpady naplnit 46 přibližně metr vysokých pytlů.
Kromě toho z meandrů řeky vytáhli také 20 pneumatik. Použity byly také čluny zapůjčené
Adrenalin centrem Liberec, jejichž posádky zajišťovaly sběr odpadků z nepřístupných
míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu řeky. Převažovaly pochopitelně
lehké věci jako PET lahve, různé plastové obaly a kelímky a především nejrůznější plastové
fólie, které se zachytily ve větvích stromů a keřů. Z náplavů se však podařilo vytáhnout
i například část televizoru, punčocháče, nepoškozený dětský nočník, rozličné druhy obuvi
a dokonce dva zánovní plastové silniční patníky.

Pro srovnání – v loňském roce se dobrovolníkům podařilo nashromáždit 139 pytlů
a 129 pneumatik. Třetinové množství odpadků v letošním roce jasně dokazuje, že práce
spolku v předchozích třech letech nebyla zbytečná. Akce byla finančně podpořena
Krajským úřadem Libereckého kraje a společností Termizo, a. s., likvidaci odpadů zajistila
obec Višňová. Starostka obce Marie Matušková přijela dobrovolníky podpořit a přivezla
také malé občerstvení.
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Sekání luk na Bukovci, Václavíkově Studánce a v Bílém Potoce
Jako každý rok kosil od pátku 18. 7. 2008 Jizersko-ještědský horský spolek cenné louky
v přírodní rezervaci Bukovec v blízkosti osady Jizerka v Jizerských horách. Na tuto akci se
vždy sjíždí kolem třech desítek dobrovolníků z řad členů a příznivců JJHS, kteří se tak
chtějí zapojit do praktické ochrany přírody a udělat něco prospěšného pro přírodu Jizer-
ských hor.

Louky se kosí vždy po odkvětu význačných rostlin, aby se omezil rozvoj rostlin běžných
a také aby se zabránilo zarůstání luk náletovými dřevinami. JJHS se ovšem nezabývá pouze
loukami na Jizerce. Jako akreditovaný pozemkový spolek se stará ještě o další lokality
v Jizerských horách. Během tohoto týdne sekal ještě mokřadní louku v Bílém Potoce, kde
se hojně vyskytuje chráněná vachta trojlistá, a dále louku na Václavíkově Studánce – nale-
zišti několika druhů vstavačovitých rostlin. Základní péče o luční ekosystémy spočívá
v pravidelném kosení, monitorování výskytu zvláště chráněných druhů, zabránění všech
aktivit, které by mohly znamenat potenciální ohrožení těchto biotopů.

Další managementové práce provedené JJHS v roce 2008
Obnova značení NPR Jizerskohorké bučiny (Špičák, Stržový vrch)
Doplnění značení NPR Rašeliniště Jizery, PR Černá jezírka a PR Prales Jizera
Opravy a doplnění značení CHKO Český ráj
Obnova značení PP Oborská luka, PP Vražda a PP Libunecké rašeliniště
Obnova značení PR Velký Vápenný
Obnova značení PR Bučiny u Rakous a PR Prachovské skály
Vyznačení hranice PP Tichá říčka
Vyznačení hranice PP Na Vápenici
Označení památných stromů na území města Liberec
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Stavba oplocenky v biocentru Zvonice
Výřez smrku pichlavého v oplocenkách u Krásné Maří
Vybudování tůní pro obojživelníky u Černous
Sekání luk v PP Tichá říčka a PP Fojtecký mokřad
Likvidace invazních rostlin v PR Meandry Smědé
Likvidace invazních rostlin na území CHKO Jizerské hory
Asanace části toku Žehrovky v PR Podtrosecká údolí
Úklid odpadků podél komunikace Oldřichov v Hájích–Raspenava
Oprava turistické pěšiny na Jizeru a zábradlí na jejím vrcholu
Opravy a instalace odpočívadel na Ještědském hřebenu
Instalace odpočívadla u Skautské studánky
Umístění infotabule u PP Bílá skála
Umístění infotabulí v Přírodním parku Ještěd
Instalace hraničních cedulí rezervací podél státní hranice v souvislosti se vstupem do
Schengenského prostoru
Výroba a umístění informačních panelů ve skalním městě Kalich a Zbirohy
Oprava informačních tabulí v PP Provodínské kameny, PR Hamrštejn, PP Terasy
Ještědu a PP Kamenný vrch
Výroba a umístění infotabule v PP Kamenný vrch, PP Okřešické louky a PP Dutý kámen.
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Úklid odpadu podél silnice z Oldřichovského sedla do Raspenavy



Projekt Alternativy pro Frýdlantsko
Jednou z významných činností, které JJHS věnoval v letech 2007–2008 značné úsilí, bylo
řešení projektu Alternativy pro Frýdlantsko, podpořeného z tzv. Norských fondů a z Nadace
Partnerství. Cílem projektu bylo zabránit poškození přírodních lokalit v Jizerských horách
plánovanou výstavbou lyžařského sjezdařského areálu Smrk, zmapovat zájmy a potřeby
veřejnosti, iniciovat diskusi o rozvoji Frýdlantska s účastí obyvatel mikroregionu a navrh-
nout alternativy rozvoje a cestovního ruchu. V roce 2007 byly vypracovány odborné příro-
dovědné studie, mapující přírodní podmínky severních a severozápadních svahů masivu
Smrku, a dále studie socioekonomická, která analyzuje sociální a ekonomické podmínky
na Frýdlantsku a navrhuje alternativy ekonomického rozvoje tohoto regionu.
V roce 2008 proběhla veřejná jednání ve Frýdlantě, Lázních Libverda, Hejnicích, Novém
Městě pod Smrkem a Raspenavě za účasti místních občanů, starostů obcí a dalších členů
samospráv. Prezentovali jsme zde výsledky našich studií a snažili jsme se vysvětlit zúčast-
něným předpokládané dopady záměru na životní prostředí i na ekonomickou a sociální
situaci v regionu. Setkali jsme se s řadou názorů podporujících tento záměr i s názory
vyslovujícími značné obavy jak z ekonomického přínosu skiareálu, tak z negativních vlivů
jeho stavby a provozu na přírodní prostředí Jizerských hor. První jednání ve Frýdlantě
a v Lázních Libverda nebyla jednoduchá a diskuse byla trochu bouřlivější. Postupně jsme
ale nalezli cestu ke vzájemné komunikaci a klidnější výměně názorů, bez níž není jakáko-
liv diskuse konstruktivní. V každém případě byla tato setkání prospěšná pro obě strany –
zastánce i odpůrce skiareálu na Smrku. Jaký vývoj bude mít záměr v dalších letech, to
ukáže čas. Poděkování patří všem našim členům, kteří se těchto jednání aktivně zúčastni-
li, především ale hlavnímu koordinátorovi celého projektu, Aleši Kočímu, který věnoval
tomto projektu značné úsilí a mnoho času.
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Veřejné projenávání přírodovědných studií o Smrku
a sociekonomické studie Frýdlantska v Lázních Libverda
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Publikační činnost
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2007
Koncem března 2008 vyšla Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2007, v pořadí
již šestá. JJHS se tak snaží navázat na dnes již legendární ročenky vydávané Německým
horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Vydávání této ročenky skončilo se
zánikem DGV ve čtyřicátých letech minulého století. JJHS se v roce 2002 rozhodl tuto
tradici obnovit a v březnu 2003 vydal svou první ročenku.

V Ročence JJHS 2007 lze kromě informací o činnosti JJHS nalézt i zajímavý rozhovor
s čestným členem JJHS RNDr. Ivo Honsou, shrnutí čtyřicetileté historie Správy CHKO
Jizerské hory od Pavla Voničky a Petra Vetešníka, články o čihařích na Novoměstsku
a o chatě na Smrku od Karla Nádeníka, o rozhledně Nisance a Novoveském hřebeni od
Jaroslava Lubase a Milana Fialy, vzpomínky Siegfrieda Weisse na chatu pod Jizerou, vy-
právění Aleše Bednaříka a Michala Bejčka o návštěvě manželů Zenkerových, potomcích
slavného jizerskohorského pytláka Stammela, v Jizerských horách, příspěvek o Hejnicích
na obrazech a uměleckých pohlednicích od Otokara Simma, o kulturních památkách
našeho kraje od Martina Nechvíle a řadu dalších, neméně zajímavých článků.

Prodejní stánek s nabídkou publikací vydaných JJHS
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Publikace Připomínky zašlých časů
Po několika úspěšných titulech, z nichž můžeme připomenout například Jizerskohorská
rašeliniště (2004), Tři iseriny (2006) nebo Tisícovky Jizerských hor (2007), uvedl spolek
v polovině listopadu 2008 na knižní pulty novou publikaci nazvanou Připomínky zašlých
časů s podtitulem Pomníčky Jizerských hor. Jak z názvu vyplývá, věnuje se kniha drobným
památkám, jimž si lidé zvykli zjednodušeně říkat pomníčky. Nazývají je tak nejednou
i v případech, kdy toto pojmenování nevystihuje přesně jejich druh. V Jizerských horách
se takových pomníčků nachází nebývale velké množství, čímž se staly určitým fenoménem
zdejší krajiny. Jejich hledání se pro řadu milovníků Jizerských hor stalo doslova vášní.

Knihu napsali Miloslav Nevrlý, Marek Řeháček a Otokar Simm – tři autoři, z nichž
každý poznával tyto památky v jiné době; dalo by se říci, že se jedná o pohled tří generací.
Vyzvat ke spolupráci Miloslava Nevrlého se zdálo být samozřejmostí – vždyť to byl právě on,
kdo poprvé soustředil a ve své Knize o Jizerských horách obrovské množství informací
o pomníčkách. Avšak jizerskohorský bard odmítl psát znovu o tom, co již jednou popsal,
a místo toho nabídl své nejstarší vzpomínky z prvních setkání s pomníčky. Doprovází jimi
unikátní, téměř půl století staré a dosud nepublikované diapozitivy. Vedle obrázků z minu-
losti najde čtenář i spoustu současných fotografií, jejichž autorem je Jan Pikous mladší.
Čtenář tak má příležitost pozorovat změny, kterými během pěti desetiletí prošly nejen popi-
sované památky, ale i celé Jizerské hory.

Hned v úvodu autoři zdůrazňují, že se nejedná o soupis všech drobných památek, natož
o nějakou encyklopedii. Do výběru zařadili sto padesát památek, které považovali za zají-
mavé a vhodné. Až na několik výjimek pominuli pomníčky novodobé. Knížka je rozdělena
do dvanácti kapitol, přičemž texty všech tří autorů se prolínají. Pro pohodlné vyhledávání
je v závěru připojen rejstřík památek i autorů.

Křest publikace Připomínky zašlých časů na Prezidentské chatě 15. listopadu 2008
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Kulturní a společenské akce
Tradiční ples JJHS
Sál restaurace U Košků hostil v pátek 22. 2. 2008 tradiční ples Jizersko-ještědského hor-
ského spolku a k tanci i poslechu opět hrála skvělá country skupina Sešlost. Tentokrát se
podařilo zaplnit sál téměř do posledního místečka. Taneční parket se s prvními tóny
country muziky slušně zaplnil a tak tomu bylo vlastně po celý večer. V deset hodin byla
vyhlášena bohatá tombola, vrcholem bylo půlnoční losování nevýherních losů, kde hlavní
cenou byl soudek piva od pivovaru Konrad.

Slavnosti slunovratu
V sobotu dne 21. června 2008 se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská
stěna v Liberci-Kateřinkách opět konalo představení nazvané Slavnosti slunovratu. Akci
organizoval Jizersko-ještědský horský spolek, který zde podobné akce pořádá již od roku
2004.

Na Slavnostech slunovratu si nejprve mohli nejmenší návštěvníci projít pohádkový les,
který pro ně připravil Turistický oddíl Kletr, a poté již mohli sledovat divadlo Rolnička
s loutkovým představením Strašidelná barevná pohádka. Celou akci ukončila příjemnou
muzikou bluegrassová skupina Namodro. Vstup pro všechny byl již tradičně zdarma, jeli-
kož slavnosti byly finančně podpořeny z Kulturního fondu statutárního města Liberec.
Akce se zúčastnilo více jak 150 návštěvníků a setkala se s velkým ohlasem malých i velkých
diváků.

Soutěž stovkařů – Stovkařská olympiáda
V sobotu dne 14. 7. 2008 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek již pátý ročník
Stovkařské olympiády v rámci akce Ještěd 2008. Olympiáda se skládá ze dvou základních
soutěží – závodů ve vynášení sudů piva na Ještěd a soutěže Výstup na Mt. Everest.
Podrobné informace o průběhu soutěží i umístění jednotlivých borců najdete v samostat-
ném článku Pavla Schneidera v této ročence.

Křest knihy Připomínky zašlých časů
Slavnostní křest knihy za účasti autorů, spojený se setkáním členů a příznivců Jizersko-ješ-
tědského horského spolku, se uskutečnil v sobotu 15. listopadu na Prezidentské chatě
u Bedřichova, která byla naplněna doslova k prasknutí. Slavnostní odpoledne uvedl před-
seda JJHS Pavel Vonička a potom se již slova ujali autoři a Blažena Hušková, která jejich
vyprávění již tradičně moderovala. Kmotry se stali známí milovníci památek – pomníč-
káři – pánové Michal Ulbrich a Otto Pospíšil, kteří knihu pokřtili vodou z Plischkeho
studánky u Oldřichova. Několik písní na jizerskohorské náměty zazpíval dívčí sbor Zlatý
holky a potom již k tanci i poslechu hrála bluegrassová kapela Namodro. Více informací
o vzniku knihy i o jejím křtu najdete v článku Marka Řeháčka v této ročence.


