
1

Zpravodaj

Jizersko-ještědského horského spolku

2016/02



2

Vážení členové 
Jizersko-ještědského horského spolku,

ještě před letními prázdninami k Vám přicházíme 
s novým zpravodajem. Chceme zde především připo-
menout akce, které nás v následujícím období čekají 
a stručně se ohlédnout za spolkovou činností uplynu-
lých několika měsíců. Právě nám proběhly Slavnosti 
slunovratu na Martinské stěně. Zde bych rád zmínil, že
po dvanácti letech tu provedl JJHS generální opravu 
vyhlídky, kterou jsme v roce 2004 vybudovali. Bylo
mimo jiné opraveno zábradlí a kompletně vyměněny
fošny vrcholové plošiny. Návštěvníci Slavností sluno-
vratu se tak mohli kochat výhledy z již zrekonstruované
vyhlídky.

Další dobrá zpráva je, že obě naše podané žádosti 
do Operačního programu Životní prostředí byly řídícím
orgánem OPŽP schváleny. Psali jsme o nich blíže v mi-
nulém zpravodaji. Po vyřízení posledních formalit bu -
dou připravena výběrová řízení na dodavatele. Projekt
Návrh Hrazení drenážních příkopů k obnově biotopu 
rašeliniště PR Nová louka“ by měl být v letošním roce
kompletně dokončen a doufáme, že realizace započne
již v letních měsících. Druhý projekt „Obnova návštěv-
nické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“ je
plánován tak, aby byl dokončen v roce 2017. V letošním
roce z něho bude pravděpodobně realizována pouze
menší část.

Přeji všem klidné a šťastné léto!
Ing. Pavel Schneider, předseda výboru JJHS

Nová Ročenka Jizersko-ještědského 
horského spolku 2015

V prvních dubnových dnech vydal Jizersko-ještědský
horský spolek svoji již čtrnáctou Ročenku, která je 
určena nejen členům spolku, ale všem zájemcům o Ji-
zerské, Ještědské či Lužické hory a jejich podhůří. Na
336 stranách čtenáři najdou pestrou skladbu článků 
o historii i přírodních zajímavostech našeho kraje, 
a také příspěvky z činnosti horského spolku.

Zpravodaj Jizersko-ještědského horského spolku
2016/02

Toto číslo vychází dne 30. 6. 2016. 
Zpravodaj je určený pro vnitřní potřebu členů JJHS. 

Vychází nepravidelně dle potřeby, 
minimálně dvakrát ročně. 
Redakční rada zpravodaje: 

Pavel Schneider, Petr Polda, Libor Stejskal, 
Pavel Vonička. 

Foto: Milan Drahoňovský, Stanislav Linda, 
Pavel Schneider, Sazba: Petr Polda. 
Foto na obálce – Marek Řeháček.
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Již tradičně se na začátku našich ročenek objevuje
rozhovor s některou osobností, žijící a působící v Jizer-
ských horách nebo v jejich okolí. Tentokrát se můžeme
těšit na vyprávění Otokara Simma, respektovaného
znalce Jizerských hor, horolezce a publicisty a čestného
člena JJHS.

Lubor Lacina, historik Severočeského muzea v Li-
berci, přispěl do Ročenky první částí svého pojednání 
o pietních místech věnovaných obětem druhé světové
války v našem regionu. Autor nás podrobně seznamuje
s množstvím pomníků a pamětních desek na Liberecku.

Příspěvek Martina Hodače k historii obce Oldřichov
v Hájích byl inspirován mj. nedávným objevením „ztra-
cené“ konšelské knihy obce z období 17. až první polo-
viny 18. století, která byla ve Státním okresním archivu
v Liberci omylem přiřazena k Dolní Oldříši ve Frýdlant-
ském výběžku. Vlastivědná část pokračuje několika
kratšími příspěvky, např. o původu kamenných křížů 
ve Smržovce, Jablonci nad Nisou a na svazích Ještědu 
z pera Františka Mikuleho, nebo připomínkou výročí
narození i úmrtí Franze hraběte Clam-Gallase, kterou
připravil Jan Heinzl.

Otokar Simm přispěl článkem o Josefu Matousch-
kovi, „znalci krajin a tvůrci map“, jehož nedávno obje-
vený hrob v Oldřichově v Hájích byl loni, v roce 70. vý-
ročí Matouschkovy smrti, obnoven. Objevné je rovněž

pojednání Romana Karpaše o historii vzniku Kozí
stezky, vedoucí údolím Černého potoka na severních
svazích Jizerských hor, a také tradiční „kamenný článek“
Jakuba Šreka, tentokrát o žulových lomech ve Starém
Harcově.

Příspěvek Marka Řeháčka s krásnými ilustracemi
Petra Ferdyše Poldy nás zavede k pramenům, studán-
kám, potůčkům i lesním rybníčkům v Lužických ho-
rách. Pojednání o Chráněné krajinné oblasti Český ráj
u příležitostí jejího loňského 60. výročí vyhlášení, při-
pravil do Ročenky Jan Mocek, vedoucí Správy CHKO.
Část věnovaná přírodním zajímavostem regionu po -
kračuje příspěvkem Tomáše Korytáře o památných lí-
pách a dubech v kraji pod Jizerskými horami a Ještěd-
ským hřbetem a poněkud odbornějším, ale o to zají -
mavěj ším pojednáním Šárky Mazánkové o olši – stromu
roku 2015.

Další část Ročenky je věnována činnosti Jizersko-ješ-
tědského horského spolku. Dočteme se zde např. o ob-
nově turistického mostu na Jizerce, o výpravě na Malou
Fatru i o dalších oblastech spolkového života a dění. 
Nechybí ani přehled regionální literatury vydané v roce
2015.

Čtrnáctou Ročenku JJHS je možné zakoupit nebo 
objednat u místních knihkupců či na adrese: 

Jizersko-ještědský horský spolek, 
Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1; 
e-mail: horskyspolek@volny.cz.

Každý člen JJHS, který má zaplaceny členské příspěvky
na rok 2016, má nárok na jeden výtisk ročenky zdarma.
K vyzvednutí jsou v kanceláři JJHS.

Pavel Vonička

Nad La Pazem – Rozhovor s Otokarem Simmem

Spolkový výlet na Ronov

foto Stanislav Linda
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Okolí buku s obrázkem Bolestné Panny 
Marie v sedle Na Výpřeži již nehyzdí černá
skládka
Více než 11 roků uplynulo ode dne, kdy byl památný
buk v sedle Na Výpřeži znovu osazen obrázkem Bo-
lestné Panny Marie. Stalo se tak 17. listopadu 2004 za
poměrně velké slávy, kdy kromě členů spolku Drobné
památky severních Čech z České Lípy a JJHS byl pří -
tomen i pan Jan Nepomuk Jiřiště, který obrázek před
zavěšením na strom požehnal.

Na tuto drobnou památku upozorňuje i informační
tabule na parkovišti Na Výpřeži, kterou zde v roce 2006
instaloval JJHS v rámci akce Obnova značení přírodní
památky Terasy Ještědu.

Jaké asi překvapení zažívali návštěvníci, když někdy
od podzimu minulého roku nalezli pod památným bu-
kem takřka kompletní ložnici, v blízkém okolí pak ještě
ledničku a několik pneumatik.

Díky iniciativě našich dvou členů Michala Vinaře 
a Leoše Vašiny ml. je tomu již naštěstí jinak, skládka je
odstraněna a my pevně věříme, že se podobný zásah na
tomto místě již nebude muset nikdy opakovat.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili našim členům
Michalu Vinařovi a Leoši Vašinovi ml. pochvalu.

Ivana Hluštíková

Jizersko-ještědský horský spolek 
již pojedenácté uklízel PR Meandry Smědé
Již pojedenácté uklízel v sobotu 23. dubna Jizersko-ješ-
tědský horský spolek (JJHS) odpadky v přírodní re -
zervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku v blízkosti 
obce Višňová. JJHS uklízel PR Meandry Smědé poprvé
v roce 2005 a od té doby (pouze kromě roku 2014) čistí
tuto lokalitu od odpadků pravidelně. Jarní období je pro
čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější – vegetace ještě
nemá listí, terén je prostupnější a odpadky je snadnější
odhalit. Úklidu se letos účastnilo 46 dobrovolníků z řad
členů a příznivců JJHS a Turistického oddílu Kletr. Ti
pak sbírali odpadky v celé délce toku řeky Smědé nachá -
zející se v přírodní rezervaci Meandry Smědé – od
mostu v Předláncích až po železniční most přes řeku 
u obce Boleslav (cca 5 km).

Použit byl také gumový nafukovací člun. Jeho po-
sádka zajišťovala sběr odpadků z nepřístupných míst 
a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu
řeky. Po obou březích dobrovolníci sbírali do plastových
pytlů veškerý odpad, který nalezli v řece, na jejích bře-
zích a v jejím bezprostředním okolí. Brigádníkům se
podařilo nejrůznějšími odpady naplnit přibližně 
60 pytlů. Kromě toho z meandrů řeky vytáhli také 
29 pneumatik od osobních i nákladních aut a traktorů.
Převažovaly pochopitelně lehké věci jako PET lahve,

foto Stanislav Linda

foto Stanislav Linda

foto Pavel Schneider



různé plastové obaly a kelímky, hliníkové plechovky od
nápojů a především nejrůznější plastové folie a pytlíky,
které se zachytily ve větvích stromů a keřů a vytvořily
tak na nich nevzhledné „ozdoby“. Z náplavů se však 
podařilo vytáhnout například plynovou masku, velice
zachovalý mop na podlahu, kanystry od ředidel a to-
luenu nebo 50litrový barel plný neznámé růžové ka -
paliny.

Pravděpodobně díky loňskému suchému roku, kdy
nebyly v korytě řeky žádné větší průtoky a nedošlo k vy-
břežení toku, bylo množství sesbíraných odpadků pod-
průměrné. Nebo snad lidé začali k odpadu přistupovat
zodpovědněji? Bylo by hezké, kdyby to tak bylo.

JJHS hodlá tento úklid zopakovat i v příštích letech
a doufá, že přibude lidí, kteří s nepotřebnými věcmi na-
kládají tak, jak mají a ubude odpadků hromadících se 
v krásném prostředí přírodních meandrů řeky Smědé.
Každý z nás nese za současný stav rezervace svůj díl
zodpovědnosti.

Na akci finančně přispěly Liberecký kraj a TER-
MIZO, a. s. Likvidaci samotného odpadu zajistí obec
Višňová.

V PR Meandry Smědé je chráněn přírodní ráz údolní
nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním
korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrko -
pískových náplavů. Toto území je pravidelně několikrát
za rok zaplavováno a právě tyto záplavy přinášejí do 
rezervace obrovské množství odpadků, které spláchne
voda z hořeních partií povodí řeky Smědé. Odpady 
z celého Frýdlantska se tak hromadí v přirozených me-
andrech a naplaveninách, které jsou pro svoji jedineč-
nost chráněny v přírodní rezervaci. Pravidelní účastníci
této brigády mají možnost sledovat přirozený vývoj
 koryta vodního toku Smědé, které je každý rok trochu
jiné, neustále se vyvíjí, mění svojí trasu a vytváří tůně 
a slepá ramena. Navíc mohou být, jako třeba letos, od-
měněni setkáním s jeřábem popelavým nebo vydrou
říční. Pavel Schneider

Slavnosti slunovratu na 
Martinské stěně 2016
V sobotu dne 18. června 2016 se na místě bývalého les-
ního divadla u vyhlídky Martinská stěna v Liberci-Ka-
teřinkách konalo tradiční představení nazvané Slavnosti
slunovratu. Akci organizuje Jizersko-ještědský horský
spolek (JJHS), který zde podobné akce pořádá již od
roku 2004.

Na slavnostech vystoupilo divadlo Rolnička s dět-
ským představením Pohádky pro Dášenku a T. O. Jizer-
ský bodlák předvedl ukázky skotských tanců. Před za-
čátkem představení si mohli všichni malí návštěvníci
projít pohádkový les, který připravily děti z Turistického
oddílu Kletr. Vstup pro všechny byl již tradičně zcela

zdarma. Akce byla podpořena z kulturního fondu Sta-
tutárního města Liberec.

Slavností se zúčastnilo několik desítek lidí, které od
návštěvy představení neodradilo ani chvilkové krupo-
bití.

Vyhlídka Martinská stěna se nachází v bukových 
lesích na strmých svazích údolí Černé Nisy v Liberci-
-Kateřinkách a návštěvníky k ní zavede modrá turis-
tická značka. V roce 2004 vyhlídku JJHS kompletně zre-
konstruoval a osadil nové kované zábradlí, aby vyhlídka
opět mohla bezpečně sloužit návštěvníkům. V průběhu
let již došlo k poškození opravené vyhlídky, JJHS tedy
letos provedl její kompletní renovaci. Návštěvníci Slav-
ností slunovratu se tak mohli rozhlížet do kraje z již
prakticky kompletně zrekonstruované vyhlídky. V brzké
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POZVÁNKA Jiřího Mánka ke společnému
závěrečnému výstupu na Ještěd č. 2 500
Pátek 1. července 2016
Všechno na světě jednou skončí, i život, a patrně někdy
i sám svět. Snad jen blbost je věčná. Jeden z těch konců
nastal a já si dovoluji pozvat všechny, kteří mají čas 
a zájem vylézt na ten krásný dominantní kopec regionu
se mnou při příležitosti mého jubilejního a patrně již
posledního výstupu.

Ne, že bych snad dostal rozum, to nepřipadá v úva -
hu. Leč věk, choroby a předchozí zhýralý život vykonaly
své a absolutní rekord Friedy Mandelíkové již nepřeko-
nám ani lanovkou. Ale protože žena údajně vydrží víc
než člověk, tak dosažení poloviční hodnoty jejího celo-
životního rekordu pokládám za dostatečně důstojné. Je
těžké vybrat termín, který by vyhovoval všem, doufám,
že alespoň někteří přijdou třeba jen popovídat, pozdra-
vit a zavzpomínat, když už ne vylézt až nahoru.
Ani já nemohu slíbit, že se mi to ještě podaří!

Datum: pátek 1. července 2016
Sraz: 15.00 – 16.00 pivnice „Čerti na Ještědu“, 

konečná tramvaje č. 3
Start: 16.05, po zaplacení útraty a ustání 

eventuálního deště či bouřky

Cíl: restaurace hotelu Ještěd, cca 18.00 – 19.00
Trasa: pod lany, slabší a neduživé nátury mohou

zvolit turistickou cestu nebo lanovku.
Poznámky: Každý hazardér se akce účastní 

na vlastní nebezpečí.
Občerstvení z vlastních zdrojů, jízdné, pojištění, ubyto-
vání na záchytce a veškeré další výdaje související s akcí
si hradí každý sám.

Pohotovostní lékařská služba, asistence HS a Zdech -
ny, s. r. o., zajištěno.

Zpěv, hudba i provolávání hesel kromě politických 
a rasistických povoleno.

Všechny zájemce srdečně zve a na shledanou se těší
Ing. Jiří Mánek alias Ještědman

Letní rodinný tábor v Lobendavě
Sobota 16.–sobota 23. července 2016
Tábor pro rodiče či prarodiče s dětmi na tábořišti 
ZO ČSOP Kletr u Lobendavy. Příjezd po vlastní ose 
v sobotu odpoledne, případně v neděli, odjezd v sobotu.
Celková kapacita tábora je omezena na cca 40 osob
(včetně dětí). Pro případné zájemce jsou ještě poslední
volná místa ve vlastních stanech.

Přihlášky posílejte do kanceláře spolku (horskyspo-
lek@volny.cz), uvádějte tam jména osob, u dětí věk a při-
pojte svůj telefon. Zálohu ve výši 300 Kč na osobu je
možné zaplatit v kanceláři spolku nebo na účet spolku:
89904574/0600 (do předmětu napište záloha tábor 
a jmé no). Děti do dvou let zálohu platit nemusí.

Informace poskytne Pavel Schneider, 
tel. 739 181 683, pschneider@centrum.cz.

době tu bude navíc instalována nová informační tabule.
Od roku 1926 bylo pod vyhlídkou lesní divadlo,

které však zaniklo s příchodem druhé světové války. Ve
druhé polovině osmdesátých let minulého století byla
tradice lesních představení na několik sezón obnovena,

místo však opět zůstalo pusté až do roku 2004, kdy se
JJHS rozhodl opět oživit zaniklou lesní scénu a alespoň
jednou ročně tu uspořádat představení pro diváky.

Pavel Schneider
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Sekání luk v PR Bukovec a v Bílém Potoce
Pátek 22. – středa 27. července 2016
Sekání luk v PR Bukovec 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). Svou účast prosím nahlaste
dopředu, abychom podle toho mohli připravit jídlo.
Děkujeme.

Účast JJHS na Mariánské sklářské pouti
na Kristiánově
Sobota 3. září 2016
S politováním Vám sdělujeme, že z důvodu rozsáhlé 
rekonstrukce zůstává Památník sklářství na Kristiánově
v letošním roce pro návštěvníky zcela uzavřen a ze stej-
ného důvodu se letos neuskuteční ani tradiční zářijová
Mariánská sklářská pouť.

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 vynášejí na zádech 50litrové
(muži) a 15litrové (ženy, dorostenci) sudy piva od dolní
stanice lanovky na vrchol. Přihlášky v kanceláři JJHS
(horskyspolek@volny.cz, tel. 485 109 717) do úterý 
13. září 2016.

Exkurze do svijanského zámku 
s odborným komentářem a návštěva 
pivovarské restaurace ve Svijanech
Sobota 8. října 2016
V sobotu 8. října se uskuteční exkurze do nově zrekon-
struovaného objektu zámku ve Svijanech. V roce 2013
Pivovar Svijany získal chátrající zámek a rozhodl se jej
zachránit, což se mu za přispění grantu z EHP a Nor-
ských fondů povedlo. V průběhu rekonstrukce a ar-
cheologického průzkumu byly objeveny vzácné nálezy
jako 3 000 let stará bronzová jehlice nebo tajná chodba
v podzemí zámku. Zámek Svijany bude od 25. června
2016 přístupný veřejnosti, lze si prohlédnout expozici
archeologie, o historii zámku a okolí, o historii pivovar-
nictví a lazebnictví, podzemí, starou a novou zámeckou
kapli a další.   

Odjezd vlakem z Liberce v 8:02 do Turnova. Z Tur-
nova pěšky Přepeře – Mokrý – Ploukonice – Velký a
Malý Písečák (možnost koupání) – Příšovice – Svijany.
Prohlídka expozice, kterou nás provede její spolutvůrce
archeolog Severočeského muzea v Liberci Mgr. Petr Bres-
tovanský. Poté posezení v pivovarské restauraci, krátký
přesun do Příšovic na žel. stanici a návrat vlakem domů.

Případné dotazy směřujte Pavlu Voničkovi (pavelvo-
nicka@seznam.cz).

Výlet do Kobylí
Čtvrtek 17. – neděle 20 listopadu 2016
Tři noci v penzionu Ronika v Kobylí s kapacitou 45 míst.
Součástí areálu je vinný sklep, na přání vynikající ku-
chyně. Areál je vhodný i pro rodiny s dětmi – další info
na www.ronika.wz.cz.

Cena za noc: dospělí 300 Kč, dítě 3–12 let 200 Kč,
snídaně 50 Kč, večeře 60 Kč, večerně-ranní posezení ve
sklepě s jídlem, pitím, povídáním o vínu a degustací,
škvarečky atd. 400 Kč. Náklady na dopravu do 580 Kč
na osobu.

Program na místě není závazný, každý si jídlo, pose-
zení ve sklípku a svůj čas může uzpůsobit dle vlastních
představ.
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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 měsíci od 17 hodin v kanceláři spolku.

Čas určený pro přístup veřejnosti na jednání vý-
boru je vždy od 17.00 do 17.30 hodin.
Termín příští schůze: 30. 8. 2016.

Členské příspěvky
Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostní 
platbou na účet spolku: MONETA Money Bank, po-
bočka Liberec, číslo účtu: 89904574/0600, variabilní
symbol je číslo průkazky, konstantní symbol 0558, do
údaje příkazce uveďte prosím své jméno. Zaplatit lze 
i osobně v kanceláři spolku. Výše příspěvku je 200 Kč
na člena, členové do 18 let 50 Kč a členové nad 70 let
jsou placení příspěvku 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 změ-
nách 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 po dohodě s Alenou Řebíčkovou
(telefon: 721 516 692).

Zaměstnanci: Leoš Vašina st., Aleš Lipský, 
Alena Řebíčková, Tomáš Trejbal

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

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

Banka: MONETA Money Bank, 
pobočka Liberec

Číslo účtu: 89904574/0600

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

Vedoucí zájezdu: Milan Drahoňovský a Pavel Schneider.
Odjezd 17. 11. ráno v cca 7 hod., příjezd 20. 11. ve

večerních hodinách.
Ještě jsou poslední volná místa – informace v kance-

láři spolku!

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

Výlet do Zámeckého pivovaru Frýdlant
Sobota 10. prosince 2016
Informace budou upřesněny.

Ples JJHS
Pátek 10. února 2017
Ples JJHS v restauraci U Košků. Hraje ABC Band. 
Informace budou upřesněny.

foto Milan Drahoňovský

Zprávy z výboru a kanceláře


