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Vážení členové 
Jizersko-ještědského horského spolku,

v prvním letošním spolkovém zpravodaji se dočtete
především o plánech, které na rok 2016 máme, a jaké
společné akce nás čekají. Rok 2016 je pro náš spolek
opravdu výjimečný, jelikož budeme slavit dvacáté výročí
jeho založení. Připomínat si to budeme různými způ-
soby v průběhu celého roku a oslavy pak vyvrcholí akcí
v Lidových sadech v Liberci dne 26. listopadu 2016.

Nejdříve ze všeho nás však 2. dubna čeká členská
schůze, kam všechny srdečně zvu. Vzhledem k poslední
změně stanov, kdy bylo prodlouženo volební období 
výboru a kontrolní komise na čtyři roky, nebudou na
schůzi žádné volby a budeme mít tak trochu méně

práce. Většina podkladových materiálů na členskou
schůzi je už nyní na spolkových webových stránkách 
v záložce členství a u pozvánky na schůzi. Ze zprávy 
o hospodaření za rok 2015 zjistíte, že se JJHS ocitl ve
ztrátě asi 328 000 Kč. Vliv na to mělo několik faktorů.
V průběhu roku jsme pořídili dvě nové garáže (jednu
dvougaráž), které slouží jako sklad, dílna a zázemí pro
práce v terénu. Dále bylo třeba provést relativně náklad-
nou opravu spolkového automobilu a investovali jsme
do přípravy projektů a žádostí do Operačního pro-
gramu Životní prostředí, o kterých se dočtete níže. Vý-
znamný vliv na hospodářský výsledek pak měla zakázka
na práce v terénu, která byla zadána ke konci roku 2014
a vzhledem ke klimatickým podmínkám se většina 
prací prováděla až v průběhu roku 2015. Díky fakturač-
ním podmínkám byly náklady vykazovány v účet ním
roce 2015, ale výnosy již v roce 2014, což zase přispělo
k relativně vysokému zisku asi 445 000 Kč. Pokud se
tedy podíváme na hospodaření JJHS z dlouho dobějšího
pohledu a sečteme zisky a ztráty z posledních let, je jeho
hospodaření v podstatě vyrovnané, což je také naším
cílem.

Ing. Pavel Schneider, předseda výboru JJHS

Úklid odpadků kolem silnice Oldřichov 
v Hájích–Raspenava
Za slunečného sobotního rána dne 14. listopadu 2015
se sešlo asi 15 členů našeho spolku v Oldřichovském 
sedle za účelem provedení úklidu v těsném okolí silnice
vedoucí z Oldřichova v Hájích směr Raspenava.

Kromě běžných odpadků jsme nalezli i spoustu
méně či více ojetých pneumatik, různé díly od aut a do-
konce i dvě registrační značky. Jejich nález jsme ohlásili
na policii a posléze je předali policistům z Hejnic, kteří
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záhy dorazili na místo nálezu k rybníku zvanému Šol-
cák. Po sepsání krátkého zápisu jsme ještě chvíli setrvali
se sympatickými policisty v přátelském rozhovoru.

A jelikož zadaný úsek byl již vyčištěn, odebrali jsme
se do restaurace U Kozy, kam jsme dorazili právě včas,
neb se spustil poměrně silný liják. O to radostněji se
nám zde čekalo na pečená kolena, která bylo nutno
spláchnout několika pivními doušky.

Odpolední návrat do našich domovů již proběhl bez
deště a s pocitem dobře vykonané práce.

Ivana Hluštíková

Účastníci exkurze do cvikovského pivovaru ve spilce, 
kde probíhá kvašení piva

Ukázka břišních tanců 
na únorovém plese JJHS U Košků

Nové projekty podané 
do Operačního programu Životní prostředí

Jizersko-ještědský horský spolek podal na podzim roku
2015 dvě žádosti o dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí. O tom, jestli uspějeme, se dozvíme
pravděpodobně v květnu 2016. Jedná se o projekt Návrh
hrazení drenážních příkopů k obnově biotopu rašeliniště
PR Nová louka a projekt Obnova návštěvnické infra-
struktury v NPR Jizerskohorské bučiny.

První z projektů je již čtvrtým pokračováním revita-
lizace rašelinišť v Jizerských horách. Pokud s žádostí
uspějeme, vyroste ještě letos v rašeliništi PR Nová louka
380 nových přehrážek zadržujících vodu. Cílem je po-
mocí kaskády ručně stavěných dřevěných přehrážek
přehradit drenážní příkopy a navrátit hladinu pod-
zemní vody blízko k povrchu. Podpoří se tak růst ve -
getace typické pro tento mokřadní biotop a nastartuje
se proces přirozené obnovy. Zvýší se také množství za-
držované vody v krajině.

Druhý projekt zahrnuje úpravu zeleně značené tu-
ristické stezky přes Poledník a modře značené stezky
údolím Bílého Štolpichu. Hlavním cílem realizace 
opatření je usměrňování pohybu návštěvníků NPR 
Jizerskohorské bučiny a omezení a prevence vodní
eroze. Návštěvníci budou automaticky volit nejpohodl-
nější upravenou část stezky a již přestanou využívat 
alternativní obchůzné stezky. Vybudováním funkčních
svodnic a stupňů dojde k omezení vlivu vodní eroze,
která vážným způsobem poškozuje stezky.

Žádost o podporu akce Spolu na Ještěd

Na JJHS se obrátili zástupci spolku Donor s žádostí o pod -
poru akce „Spolu na Ještěd“ pořádané Klinikou dětské
hematologie a onkologie (Transplantační jednotkou
kostní dřeně) v Praze-Motole. Jedná se o výstup na Ještěd
dne 7. 5. 2016 s pacienty, jejich rodiči, personálem a pod -
porovateli této jednotky. Půjde o dětské pacienty po
transplantaci kostní dřeně v různém časovém odstupu
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od léčby. Byli jsme požádáni o doporučení tras pro 
výstup a také o nějaké vůdce znalé terénu, kteří by 
s účastníky nahoru vyšli. Pokud by někdo (zvláště 
z účastníků Soutěže stovkařů) měl o pomoc při této akci
zájem, nahlaste se prosím v kanceláři JJHS 
(horskyspolek@volny.cz, tel. 485 109 717). 
Děkujeme.

Členská schůze
Sobota 2. dubna 2016. Členská schůze v pivovaru ve
Vratislavicích. Začátek v 10.00 hodin.

Úklid odpadků v PR Meandry Smědé
Sobota 23. – neděle 24. dubna 2016. Tradiční úklid od-
padků v PR Meandry Smědé v blízkosti obce Višňová.
Zájemci o brigádu hlaste se v kanceláři spolku 
(horskyspolek@volny.cz, tel. 485 109 717). 
Info Leoš Vašina, tel. 724 754 730. 

Slavnosti slunovratu
Sobota 18. června 2016. Slavnosti slunovratu na Mar-
tinské stěně v Liberci-Kateřinkách. Začátek ve 13.00
hodin. Divadelní a hudební představení na místě bý -
valého lesního divadla. Vystoupí mimo jiné Divadlo
Rolnička s představením Pohádky pro Dášenku. Před 
začátkem představení bude pro malé návštěvníky při-
praven pohádkový les.

Letní rodinný tábor v Lobendavě
Sobota 16.– sobota 23. července 2016. Tábor pro rodiče
či prarodiče s dětmi na tábořišti ZO ČSOP Kletr u Lo-
bendavy. Příjezd po vlastní ose v sobotu odpoledne, pří-
padně v neděli, odjezd v sobotu. Celková kapacita 
tá bora je omezena na cca 40 osob (včetně dětí). Pro 
24 osob bude připraveno ubytování ve dvanácti plátě-
ných stanech vybavených postelemi, ostatní si musí 
postavit stany vlastní.

Přihlášky posílejte na adresu horskyspolek@volny.cz
do kanceláře spolku, uvádějte tam jména osob, u dětí

věk a připojte svůj telefon. Kapacita je omezená, zájem
je veliký a upřednostněny budou dříve zaslané přihláš -
ky. Proto neváhejte a v případě zájmu se přihlaste oka-
mžitě!

Zálohu ve výši 300 Kč na osobu je nutné zaplatit do
10. června 2016 v kanceláři spolku nebo na účet spolku:
89904574/0600 (do předmětu napište záloha tábor 
a jméno). Děti do dvou let zálohu platit nemusí. V pří-
padě nezaplacení zálohy bude místo postoupeno dalším
zájemcům.
Informace poskytne Pavel Schneider, 
tel. 739 181 683, pschneider@centrum.cz.

Sekání luk v PR Bukovec, 
na Václavíkově Studánce a v Bílém Potoce
Pátek 22. – středa 27. července 2016. Sekání luk v PR
Bukovec, na Václavíkově Studánce a v Bílém Potoce 
s ubytováním na Jizerce. Více informací a přihlášky 
v kanceláři JJHS 
(horskyspolek@volny.cz, tel. 485 109 717) 
nebo u Leoše Vašiny (tel. 724 754 730).
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Účast JJHS na Mariánské sklářské pouti
na Kristiánově
Sobota 3. září 2016. Termín konání pouti není defini-
tivní, může se změnit vzhledem k letošní opravě Liščí
boudy na Kristiánově. O případné úpravě data Marián-
ské sklářské pouti budete včas informováni. Účast JJHS
bude spočívat v provozování stánku, kde budeme 
za účelem propagace prodávat spolkové publikace,
trička a občerstvení a zájemcům i poskytovat informace
o spolku.

Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd
Sobota 17. září 2016. V sobotu 17. září se uskuteční 
v rámci Slavností Ještědu již třináctý ročník závodů ve
vynášení sudů piva na vrchol Ještědu. Závodníci vyná-
šejí na zádech 50litrové (muži) a 15litrové (ženy, doros-
tenci) sudy piva od dolní stanice lanovky na vrchol. 

Přihlášky v kanceláři JJHS (horskyspolek@volny.cz, 
tel. 485 109 717) do úterý 13. září 2016.

Oslavy 20. výročí vzniku JJHS
Sobota 26. listopadu 2016. Lidové sady Liberec, začátek
v 16.00 hodin. Informace budou upřesněny.

Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
Ing. Pavel Schneider – předseda, 

pschneider@centrum.cz
Bc. Leoš Vašina ml. – místopředseda,

leos.vasina@volny.cz
Bc. Jana Eichlerová – hospodář, 

eichlerova.jana@seznam.cz
Otto Ulman, DiS. – zapisovatel, o.ulman@centrum.cz
Milan Drahoňovský – fotograf, propagace,

milan@photo-bank.cz
Petr Polda – grafická příprava ročenky, informačních
tabulí, společenské akce, ferdys.polda@tiscali.cz
PhDr. Libor Stejskal, PhD., libor.stejskal@seznam.cz
Milan Šteinfest, mad.milan@seznam.cz
Ing. Michal Vinař, vinar.michal@email.cz

Schůze výboru se konají zpravidla poslední úterý v mě-
síci od 17 hodin v kanceláři spolku.

Čas určený pro přístup veřejnosti na jednání výboru
je vždy od 17.00 do17.30 hodin.
Termín příští schůze: 26. 4. 2016.

Tištěný zpravodaj – prosba členům
Jelikož se snažíme šetřit náklady spolku, čas a životní
prostředí, je naprosto logické a přirozené zasílat zpra-
vodaj členům pouze v elektronické podobě, tedy ema-
ilem. Prosíme všechny členy, kteří dosud dostávají zpra -
vodaj v tištěné podobě, aby kanceláři spolku sdělili ema-
ilovou adresu, kam chtějí zpravodaj dostávat, anebo aby

kanceláři potvrdili, že chtějí i nadále dostávat zpravodaj
v tištěné podobě poštou. Taky je možné si zpravodaj 
vyzvedávat přímo v kanceláři. Příští zpravodaj v tištěné
verzi bude zasílán pouze těm, kteří zájem o tištěnou
verzi aktivně projeví.

Členské příspěvky
Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostní 
platbou na účet spolku: GE Money Bank, pobočka 
Liberec, č. ú.: 89904574/0600, variabilní symbol je číslo
průkazky, konstantní symbol 0558, do údaje příkazce
uveďte prosím své jméno. Zaplatit lze i osobně v kance-
láři spolku. Výše příspěvku je 200 Kč na člena, členové
do 18 let 50 Kč a členové nad 70 let jsou placení pří-
spěvku zproštěni.

Upozornění
Podle platných stanov je povinností každého člena,
který není zproštěn placení příspěvku, uhradit jej 
nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Členský příspěvek za letošní rok je tedy nutné uhradit
do 31. 12. 2016.

Žádáme členy o poskytnutí informací o případných
změnách kontaktních údajů, zvláště pak prosíme o sdělení
změn e-mailových adres pro zasílání informací.

Úřední hodiny kanceláře (Nerudovo nám. 108/1, 
460 01 Liberec 1, 1. p. budovy Černý kůň): úterý 9–12
a 13–17 hod. Návštěvy v ostatní dny pouze po dohodě
s Alenou Řebíčkovou.
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Zaměstnanci: Leoš Vašina st., Tomáš Trejbal, 
Alena Řebíčková

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

Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352

Banka: GE Money Bank, pobočka Liberec, 
Číslo účtu: 89904574/0600

Aktuální informace, zajímavosti a fotografie ze spolko-
vých akcí naleznete na adrese www.horskyspolek.cz
Fotogalerie ze spolkových akcí naleznete na adrese
http://jjhs.rajce.idnes.cz/
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