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Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,
rád bych Vás touto formou informoval, že veškeré

výtky kontrolní komise, které byly předneseny na 
členské schůzi konané dne 1. 4. 2017, byly vypořádány
a úkoly dané výboru byly splněny. O nové účetní směr-
nici jste již byli informováni a zájemci, kteří by se chtěli
seznámit s konkrétním vypořádáním ostatních zále -
žitostí, se mohou informovat v kanceláři spolku. Na 
letošní členské schůzi jsme si zvolili Aleše Kočího jako
nového místopředsedu výboru, nicméně následně se
udály i další změny v jeho personálním složení. 

Hospodářka Jana Eichlerová doručila spolku svou
písemnou rezignaci na post hospodáře i funkci člena
výboru. Na schůzi výboru dne 30. 5. 2017 pak byl zvo-
len novým hospodářem Michal Vinař. Doplnění počtu
členů výboru na devět proběhne na nejbližší členské
schůzi v dubnu 2018.

V tomto zpravodaji se dozvíte o všech akcích, které
pro Vás spolek na letošní léto a podzim chystá.

Čekají nás všechny tradiční akce, jako Slavnosti 
slunovratu, sekání luk na Jizerce a další. Budeme tedy
velice rádi, když se některé z nich zúčastníte.

Přeji všem příjemné prožití nadcházejících teplých
měsíců.

Ing. Pavel Schneider, předseda výboru JJHS

Nová Ročenka Jizersko-ještědského 
horského spolku 2016
Koncem března vydal Jizersko-ještědský horský spolek
svoji patnáctou ročenku, která je určena nejen členům
spolku, ale všem zájemcům o Jizerské, Ještědské či 
Lužické hory a jejich podhůří. Na 240 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
2017/01

Toto číslo vychází dne 30. 6. 2017. 
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 – Milan Drahoňovský.

Stručné ohlédnutí
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Již tradičně ročenky zahajujeme rozhovorem s některou
osobností, žijící a působící v našem regionu. Tentokrát
si Pavel Vonička povídal s Jiřím Mánkem – Ještěd -
manem, který se proslavil zejména svými rekordy 
v počtu výstupů na vrchol Ještědu. Naopak netradičně
je v ročence zařazena i poezie – báseň o Ještědu, kterou
složil liberecký rodák František Švec, žijící řadu let na
Slovensku. Michal Čech v dalším příspěvku zajímavě
vypráví o svých zážitcích z Jizerské padesátky, které se
jako závodník pravidelně zúčastňuje již od roku 1980.
Stěžejními příspěvky historicko-vlastivědné části ro -
čen ky je jednak článek Josefa Turka ke stému výročí
protržení přehrady na Bílé Desné, ve kterém autor 
rozebírá možné příčiny katastrofy a proces jejího vyše-
třování, jednak pokračování přehledu dochovaných 
i zaniklých pietních míst druhé světové války z pera 
Lubora Laciny, tentokrát v okrese Jablonec nad Nisou.
Zajímavé jsou ovšem i kratší příspěvky Bohumila Nád-
hery o jednom z nejstarších zvonů na Liberecku, Miro-
slava Jecha o využití vodní energie v povodí říčky
Smědé a Petra Záděry o pytláku Hennrichovi.

Již tradičně přispěl do ročenky Jakub Šrek „ka men -
ným článkem“, jak sám autor své velmi pečlivě připravené

příspěvky nazývá. Tentokrát čtenáře provede po Libe-
recku a Jablonecku za stavbami, na nichž byl použit 
fojtský granit, vzhledově atraktivní hornina, těžená
dříve v kamenolomech v okolí Fojtky a Ru dolfova.

Blok příspěvků o přírodě našeho regionu zahajuje
článek Tomáše Korytáře o památných a významných 
jasanech v oblasti Jizerských hor, za nímž následuje 
velice hezky zpracované pojednání Marka Řeháčka 
o prastarých krompašských tisech. Václav Tomášek
 seznamuje čtenáře se vzácným ptačím obyvatelem
 hlubokých jizerskohorských smrčin – jeřábkem lesním.
Velice zajímavý je příspěvek Ivana Rouse o objevení
nové krasové jeskyně v Ještědském hřbetu, nazvané
Dvoustovka.

Miloslav Nevrlý věnoval vzpomínku na svého přítele,
geologa a čestného člena JJHS Ivo Honsu, který nás 
navždy opustil v únoru letošního roku.

Další část ročenky je věnována činnosti Jizersko-ješ-
tědského horského spolku v roce 2016. Dočteme se 
zde o realizovaných projektech v ochraně přírody, 
o dětském spolkovém táboře v Lobendavě i o dalších
oblastech spolkového života a dění. Nechybí ani výběr
regionální literatury vydané v roce 2016.

Patnáctou ročenku 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 2017, má nárok na 1 ks ročenky zdarma. Infor-
mujte se v kanceláři spolku.

Pavel Vonička

S výstupy na Ještěd jsem končil již několikrát a vždy to dopadlo
jako s jinými závislostmi – Rozhovor s Jiřím Mánkem

Ivo Honsa (28. 7. 1931–15. 2. 2017)

foto Kamil Farský
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Exkurze do ruprechtického lomu 
a posezení na Liberecké výšině
Pátek 12. května 2017
S velkým zájmem se setkala poměrně netradiční akce –
exkurze do těžebních a výrobních prostor společnosti
LIGRANIT, a. s., v lomu v Liberci-Ruprechticích, která
se uskutečnila pod vedením člena JJHS Jakuba Šreka.
Ten je členům spolku znám jako znalec jizerskohorské
geologie, lomařství a kamenictví, kromě toho je však
také vedoucím provozu ve zmíněné firmě, a mohl se
tedy ujmout zasvěceného výkladu v prostorách lomu,
kde se těží tzv. liberecká žula. Navštívili jsme jednotlivá
pracoviště, kde právě probíhala kamenická výroba, a to
za použití nejnovější i tradiční techniky, a přinejmenším
pro děti byla vrcholem ukázka odstřelu – samozřejmě
sledovaná z bezpečné vzdálenosti.

Na exkurzi v kamenolomu navázalo přátelské pose-
zení v sále Liberecké výšiny, kde bylo připraveno skvělé
grilované prasátko a další občerstvení. 

Libor Stejskal

Ukliďme svět - Ukliďme Česko
Sobota 8. dubna 2017
Na základě výzvy Statutárního města Liberec se JJHS
zapojil do velké městské úklidové akce, která proběhla
v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět – Ukliďme
Česko. Členové spolku vytipovali prostor nedaleko 
cen tra města lemovaný ulicemi Orlí, Resslova, Široká 
a Na Ladech. Dopoledne se sešlo 13 členů spolku, což
je na první podobnou akci dobré číslo. Za několik ho -
din práce bylo vysbíráno tolik odpadu, že se naplnilo
nákladní vozidlo. Mimo velkého množství sáčků, 
PET lahví a podobného odpadu se nalezly matrace,

foto Stanislav Linda

Jakub Šrek – lomařina, to je dřina Úklid v porostu mezi Proboštskou a Resslovou ulicí

Labužnický podvečer na Liberecké výšině



pneumatiky, televize, plechovka s barvou, roura od 
kamen, dveře a také 10 injekčních stříkaček, které ná-
sledně zlikvi dovali pracovníci Městské policie. Nalezena
byla i peněženka studenta z Mnichova Hradiště, který
byl záhy kontaktován skrze sociální sítě, a následně mu
byla navrácena.

V rámci úklidu v Liberci byl JJHS jen jednou 
z mnoha zapojených skupin, celkem se zúčastnilo téměř

850 dobrovolníků, kteří zlikvidovali řadu černých sklá-
dek, vysbírali mnoho tun odpadu a vyčistili plochu 
o velikosti 70 hektarů. Michal Vinař

Slavnosti slunovratu na 
Martinské stěně 2017
Neděle dne 25. června 2017 
Na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martin-
ská stěna v Liberci-Kateřinkách se opět konalo před -
stavení nazvané Slavnosti slunovratu. Akci organizoval
Jizersko-ještědský horský spolek, který zde podobné
akce pořádá již od roku 2004.

Na slavnostech, kterých se zúčastnilo několik desítek
návštěvníků, vystoupilo divadlo Rolnička s dětským
představením Medvědí pohádky, T. O. Jizerský bodlák
předvedl ukázky skotských tanců a zazpíval gospelový
sbor Gospel Generation. Před začátkem představení si
mohli všichni malí návštěvníci projít pohádkový les.
Vstup pro všechny byl již tradičně zcela zdarma.

Pavel Schneider
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Letošní Slavnosti slunovratu na Martinské stěně

Úklid na parkovišti v Široké ulici

foto Stanislav Linda

foto Pavel Schneider



Spolkový ples
pátek 10. února 2017



Předjarní výlet do Kerska

sobota 18. března 2017



Výroční členská schůze
sobota 4. dubna 2017



Obnova vodního režimu
čtvrtek 8. června 2017
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Letní rodinný tábor v Lobendavě
Sobota 15. července – sobota 22. července 2017
Tábor pro rodiče či prarodiče s dětmi proběhne na tábo -
řišti ZO ČSOP Kletr u Lobendavy. Kapacita tábora je již
naplněna.

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

Sekání luk v PR Bukovec, na Václavíkově
Studánce a Bílém Potoce s ubytováním 
na Jizerce
Pátek 28. července – neděle 30. července 2017
Více informací a přihlášky v kanceláři JJHS 
(horskyspolek@volny.cz, tel.: 485 109 717) 
nebo u Leoše Vašiny (tel.: 724 754 730).

Všechny zájemce o účast na tradiční brigádě 
prosíme, aby se ji hlásili s předstihem, což je nutné 
zejména s ohledem na plánování stravování. Dále 
vyzýváme členy spolku, aby nahlásili, pokud mají 
zájem zapojit se spíše do práce v kuchyni, než být ve
skupinkách pro práci na loukách. Velmi to pomůže
při organizaci brigády. Děkujeme!

Přehled připravovaných spolkových akcí

Z tábora 2016

Ze sekání luk na Jizerce v roce 2016



Sudy na Ještěd

sobota 23. září 2017
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Již 14. ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol
Ještědu se uskuteční v sobotu 23. září v rámci Oslav 
Ještědu. Kromě tradičních kategorií, kdy muži nesou
sud 50litrový či 30litrový a ženy nesou sud 15 l, letos
přibude soutěž pro dorost (ročník 1999 a mladší) se 
sudem 15litrovým a také otevřená kategorie pro matky
či otce s dítětem v krosně. Start soutěže je v 10 hod. 
Závodníci vynášejí své sudy a soudky od dolní stanice
lanovky na vrchol.

Přihlášky v kanceláři JJHS (horskyspolek@volny.cz,
tel. 485 109 717) do 17. září 2016. V kategorii s dítětem
v krosně je možno přihlášení i po uvedeném termínu
nebo případně na místě před začátkem závodu. Účast-
níci hradí startovné Kč 120, v jehož rámci získávají
poukaz na občerstvení v cíli (teplé jídlo a nápoj v bufetu
hotelu Ještěd), drobné originální upomínkové předměty
vztahující se ke 14. výstupu se sudy na Ještěd a vstup na
další akce v rámci probíhajících Oslav Ještědu.

Výlet do Nízkých Tater
Středa 27. září 2017 – neděle 1. října 2017
I letos proběhne větší, vícedenní podzimní spolková 
expedice, tentokrát do Nízkých Tater. Program bude
upřesněn na místě, počítáme jako vždy převážně s tu-
ristikou, ale kdo si bude chtít udělat svůj vlastní pro sebe
či skupinku, není problém. Pojedeme opět autobusem,
tentokrát je objednán pro 30 osob. Kapacita autobusu 

a ubytování už je v podstatě naplněna, a velký zájem 
organizátory potěšil. Pro případné obsazení volných
míst, která se dodatečně mohou vyskytnout, kontaktujte
Milana Drahoňovského 
(milan@photo-bank.cz, tel. 602 245 091).
Odjezd je plánován na středu 27. 9. okolo 17 h dle 
dohody a příjezd v neděli 1. 10. ve večerních hodinách.

Nabídka publikací vydaných JJHS

Aktuální informace naleznete vždy na: www.horskyspolek.cz/jested/sudy-na-jested

Uvedené tituly 
můžete získat za zvýhodněnou cenu 

v kanceláři JJHS
Tel.: 725 338 765, e-mail: horskyspolek@volny.cz, www.horskyspolek.cz

Možný osobní odběr i zaslání poštou po předchozí domluvě.
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Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
Ing. Pavel Schneider, předseda, 
pschneider@centrum.cz
Ing. Aleš Kočí, místopředseda, koci@zooliberec.cz
Bc. Jana Eichlerová, 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, hospodář, 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 výboru je vždy od 17.00
do 17.30 hodin.
Termíny příštích schůzí: 27. 6. 2017, 29. 8. 2017.
Členské příspěvky
Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostní 
platbou na účet spolku: Fio banka, a. s., číslo účtu:
2501113643/2010, variabilní symbol je číslo průkazky,
konstantní symbol 0558, do údaje příkazce uveďte, pro-
sím, 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. 2017.

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: úterý 9–12 a 13–17 hod.
(Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, 1. p. budovy
Černý kůň.) Návštěvy v ostatní dny pouze po dohodě 
s Alenou Řebíčkovou – telefon 721 516 692.

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

Telefon: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz
Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352
Banka: Fio banka, a. s., pobočka Liberec
Číslo účtu: 2501113643/2010

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/.

V kanceláři spolku je k zakoupení spolkový odznak 
vydaný k 20. výročí založení JJHS. Materiál starostříbro
stírané, upevnění – PIN. Cena 100 Kč. Je také možno
ještě zakoupit několik posledních odznaků k deseti
letům JJHS, jejich cena je 200 Kč.

Dále jsou v kanceláři k zakoupení trička s logem
spolku v různých barvách a velikostech. Za výhodné
ceny také nakoupíte publikace vydané spolkem i spřá-
telenými vydavateli!

Zprávy z výboru a kanceláře




