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Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,
máme za sebou rok 2017 a já ho za sebe hodnotím

jakovelice úspěšný. Dle plánu se nám podařilo dokončit 
realizaci projektu revitalizace rašeliniště na území PR
Nová louka, financovaného Operačním programem 
Životní prostředí. Jednalo se o zatím nejrozsáhlejší 
projekt revitalizace rašeliniště, který kdy náš spolek 
realizoval a výsledek se především mezi odbornou ve-
řejností setkal s velmi pozitivním ohlasem. Ještě před
dokončením realizace jsme mezi mnoha dalšími pro-
jekty byli vybráni Ministerstvem financí k provedení

auditu. Celý projekt tak byl v průběhu podzimu pod -
roben několikaměsíčnímu velmi důkladnému auditu
provedenému nejvyšším auditním orgánem v České
 republice. Výsledek, který jsme se těsně před koncem
roku dozvěděli, byl pro nás potěšující. Kromě jedné
drobnější technické výtky byly všechny naše postupy
vyhodnoceny jako bezproblémové a plně v souladu 
s platnou legislativou. Pro nás je to utvrzení v tom, že
naše dlouhodobá cesta využívání fondů Evropské unie
pro realizaci přírodě prospěšných projektů v Jizerských
horách je správná. Je to zkušenost, ze které odcházíme
posilněni o mnoho dalších cenných poznatků a pevně
věříme, že je zužitkujeme v dalších projektech, které
připravujeme do příštích let.

Ke konci roku došlo ke změně mezi zaměstnanci
spolku: na vlastní žádost ukončil k 31. 12. 2017 pracovní
poměr Aleš Lipský. Doufáme, že se nám pro příští se-
zónu za něho podaří najít náhradu.

V dubnu 2018 proběhla členská schůze ve vratisla-
vickém pivovaru, na níž jsme zvolili „staronovou“ kon-
trolní komisi. Funkční období stávajícího výboru končí
sice až v dubnu roku 2019, nicméně bychom měli po-
malu začít připravovat kandidátku na další čtyřleté
funkční období. Pokud by tedy někdo měl zájem stát se
v dalším funkčním období „dobrovolným manažerem“
našeho spolku, neváhejte se na někoho z nás obrátit.

Ing. Pavel Schneider, předseda výboru JJHS

Nová Ročenka Jizersko-ještědského 
horského spolku 2017
Začátkem dubna 2018 vychází již šestnáctá ročenka,
která je určena nejen členům spolku, ale všem zájem-
cům o Jizerské, Ještědské či Lužické hory a jejich pod-
hůří. Na 264 stranách čtenáři najdou pestrou skladbu
článků o historických i přírodních zajímavostech na-
šeho kraje a také informace o činnosti horského spolku.

Již tradičně zahajujeme rozhovorem s některou osob-
ností, žijící a působící v našem regionu. Tato ročenka
má ale v tomto směru prvenství, protože zde najdeme
poprvé rozhovor se ženou, a to hned se zcela výjimečnou
osobností – dlouholetou starostkou obce Višňová Marií
Matuškovou.

Historicko-vlastivědnou část ročenky otevírá již tra-
diční příspěvek Marka Řeháčka doprovázený krásnými
kresbami Petra Ferdyše Poldy. Tentokrát nás autoři 
provedou obcí Rynoltice v podhůří Lužických hor a se-
známí nás s její historií. Ludmila Kotková zve čtenáře
na procházku okolím Rašovky s krásnými výhledy do
kraje a nově umístěnými lavičkami. Následuje trojice
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příspěvků, které se věnují specifickému fenoménu 
Jizerských hor – pomníčkům. Otokar Simm nás sezna-
muje s obnovou dvou významných památek – Emauz-
ského obrázku na Staré poutní cestě do Hejnic a pom-
níku obětí sedmileté války v Luhu u Raspenavy. Bohumil
Horáček shrnuje pětileté období aktivit Spolku Patron
v oblasti oprav a údržby drobných památek Jizerských
hor. A Jiří Frýgo Novák pomyslně uzavírá „pomníčkář-
ský“ blok příspěvkem o historii jednoho obrázku v Ma-
lém Štolpichu.

Lubor Lacina zve čtenáře na zajímavou procházku
„neznámým městem“. Přitom jde o všem známý Jablo-
nec nad Nisou, který ale autor přibližuje v době nedávno
minulé, v období reálného socialismu. O reprintech his-
torických map Josefa Matouschka a Ernsta Wünscheho,
vydaných horským spolkem, pojednává článek, který
sestavil Pavel Vonička na základě původních textů Mi-
loslava Nevrlého a Karla Steina. Hornickou minulost
údolí Bílého a Černého Štolpichu v Jizerských horách,
včetně nových objevů, popisují Ivan Rous a Josef Klo-
mínský. Již tradičně přispěl do ročenky Jakub Šrek, ten-
tokrát článkem o ruprechtickém lomu. Pavel Vonička
přibližuje čtenářům osobnost Jana Pulpána, význam-
ného entomologa pocházejícího z Jizerských hor.

Blok příspěvků o živé přírodě našeho regionu je ten-
tokrát tvořen pouze dvěma články. Pavel Vonička se-
znamuje čtenáře s novými nálezy dvou nápadných, ale
vzácných a ohrožených druhů brouků v našem regionu,
Václav Tomášek shrnuje výskyt čápa černého v Jizer-
ských horách včetně záznamů našich kroužkovaných
jedinců na tahu.

Další část ročenky je víceméně věnována činnosti Ji-
zersko-ještědského horského spolku v roce 2017. Zde-
něk Hluštík a Leoš Chládek popisují spolkový výlet do
Nízkých Tater a Michal Vinař průběh exkurze do pivo-
varu Falkenštejn v Krásné Lípě. Již tradičně uvádíme
výběr regionální literatury vydané v roce 2017. Důležitá
je rovněž výroční zpráva JJHS, ve které se kromě pře-
hledu realizovaných projektů v ochraně přírody dočteme
např. o dětském spolkovém táboře v Lobendavě i o dal-
ších oblastech spolkového života a dění. Nechybí ani
seznam všech současných členů JJHS a poděkování part-
nerům a sponzorům.

Každý člen JJHS, který má zaplaceny členské pří-
spěvky na rok 2017, má nárok na 1 ks ročenky zdarma.
Informujte se v kanceláři spolku.

Pavel Vonička

Výřez z Matouschkovy speciální mapy Polomených hor z roku 1932
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Adventní výprava 
do pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě
Sobota 2. prosince 2017
Mezi nedávnými akcemi je nutné uvést již tradiční 
prosincovou výpravu do vybraného malého pivovaru,
spojenou s pěším výletem po okolních zajímavostech,
ať už přírodovědného, technického či kulturního cha-
rakteru. Tentokrát byl členy výboru zvolen pivovar 
v Krásné Lípě. Jelikož se nachází v Českém Švýcarsku,
byla i nabídka cílů pro výlet nepřeberná. Skupina při-
bližně 35 účastníků navštívila Farskou kapli, vyhlídku
Karlova výšina, PR Vápenka, vyhlídku U Kamenné
horky, Dittrichovu hrobku a návštěvou poctila Dům
Českého Švýcarska i kostel Sv. Maří Magdaleny. Zlatým
hřebem se přirozeně stalo posezení v pivovaru Falken-
štejn s prohlídkou, večeří a samozřejmě ochutnávkou.
Třetí ročník spolkového pivovarského výletování do-
padl pěkně a už nyní se plánuje další. Možných variant
se nabízí opravdu mnoho.

Michal Vinař

Pořízení nového spolkového užitkového
automobilu Mitsubishi L200
Prosinec 2017
Vzhledem k vysoké opotřebovanosti (která je mínusem
vysokých zásluh) stávající stříbrné „Miciny“ a rostou-
cím servisním nákladům se už před časem ukázalo, že
spolek musí spíše dříve než později přikročit k obnově
vozového parku. Vhodná příležitost nastala v prosinci
2017, kdy spolek dostal v rámci slevové akce speciální
nabídku na novou generaci vozidla Mitsubishi L200,
které se naprosto osvědčilo, a i tento zcela nový typ je v
testech hodnocen velmi pozitivně. Vynikající poměr
cena/výkon byl umocněn dohodnutou slevou a výhod-

ným odprodejem starého auta. Podařilo se tak koupit
automobil s vyšším výkonem a veškerou potřebnou vý-
bavou. Brzy bude opatřen znakem JJHS, a budeme ho
tak vídat nejen na spolkových akcích, ale svou nespor-
nou krásou upoutá pozornost i v běžném provozu, kdy
slouží k realizaci terénních prací a dalších projektů.

Libor Stejskal

Spolkový běžko-výlet 
do Jiřetína pod Bukovou
Sobota 3. února 2018
Hlavním cílem výletu byla návštěva muzejní expozice
počátků lyžování ve vile Schowanek v Jiřetíně pod Bu-
kovou. Na nádraží v Liberci se sešlo pět lidí, cestou při-
stoupili ještě dva členové. Takže slabší účast, ale o to více
nadšení. V Jiřetíně na nás čekal kamarád a průvodce
Miroslav Pivnička. Během více než dvouhodinové ko-
mentované prohlídky nás stačil seznámit jak s historií
obce, tak s historií lyžování v Jizerských horách, Krko-
noších atd. Jelikož při tak malém počtu lidí zpáteční
cesta na lyžích neměla smysl, opustili jsme Jiřetín a vy-
dali se poznat krásu smržovských putyk, jako je ná-
dražní Kufr nebo majestátní Parkhotel. Jiní zvolili
individuální procházku v okolí Jiřetína a odjezd vlakem
zpět. Karel Novotný

foto Milan Drahoňovský

Prohlídka nedávno otevřené rozšířené varny pivovaru Falkenštejn

Muzejní expozice ve vile Schowanek



Ples Jizersko-ještědského horského spolku
Pátek 23. února 2018 
Tradiční ples letos proběhl v restauraci U Košků v Li-
berci – Nových Pavlovicích dne 23. února 2018 od 
20 hodin. K tanci i poslechu zahrál ABC band a pro-
gram obohatilo i vystoupení bubenické formace Dar-
bian a orientálních tanců v podání tanečního studia
Aisha.

Výroční členská schůze v pivovaru Konrad
ve Vratislavicích nad Nisou
Sobota 7. dubna 2018
Poslední významnou spolkovou akcí byla ta nejvýznam-
nější – členská schůze, která je zároveň nejvyšším orgá-
nem spolku. Její začátek byl stanoven na 10 hodin 
a vzhledem k účasti téměř sta členů byla plně usnášení-
schopná. Hlavními body byla volba kontrolní komise,
seznámení s činností v minulém roce, plán činnosti na
rok letošní a další nutné každoroční záležitosti, spojené
zejména s hospodařením spolku. Po skončení oficiální
části a fotografování se ve 14:00 hodin uskutečnila
pouze pro členy spolku exkluzivní prohlídka Auto -
muzea (rovněž v areálu pivovaru).

Každý člen, který má zaplaceny členské příspěvky
na rok 2018, má nárok na 1 ks Ročenky JJHS 2017
zdarma. Příspěvky je možné platit v kanceláři JJHS vždy
v úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin nebo bankovním
převodem na účet JJHS č. ú. 2501113643/2010.

Zpráva o činnosti JJHS za rok 2017, zpráva o hospo-
daření JJHS za rok 2017, návrh rozpočtu JJHS na rok
2018 a návrh plánu činnosti JJHS v roce 2018 jsou 
k dispozici na webových stránkách JJHS v záložce 
„Členství“. Pavel Schneider

5

Výroční členská schůze ve vratislavickém pivovaru
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Čištění PR Meandry Smědé
Sobota 21. dubna 2018
Tradiční jarní úklid odpadků podél meandrujícího 
koryta řeky Smědé (s příslušným vybavením i přímo 
v toku) v chráněném úseku mezi Předlánci a Černousy.
Bližší údaje budou upřesněny mailem a na spolkovém
webu.

Výlet do Dvora Králové
Sobota 19. května 2018 
(případně až neděle 20. května 2018)
Výlet je vhodný i pro rodiny s dětmi a lze ho provést
jako jednodenní či dvoudenní. Odjezd vlakem z nádraží
v Liberci na hromadnou jízdenku v sobotu v 8:02. Ná-
sleduje návštěva ZOO. Při jednodenní variantě se účast-
níci odeberou na vlak zpět, dvoudenní skupina se uby-
tuje v Hostelu a vyrazí do Pivovarské hospody do kle-
nutého sklepa na více druhů piv a večeři. Jádrem
nedělního programu bude výlet na přehradu Les krá-
lovství; odpoledne pak na společnou jízdenku odjezd
do Liberce. Program bude ještě upřesňován a informace
doplňovány mailem a na spolkovém webu.

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
Sobota 16. června 2018
Další z výsostně tradičních podniků Jizersko-ještěd-
ského horského spolku, organizovaná zde již od roku
2004. Na místě bývalého – a vlastně už opět součas -
ného – lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna v Li-
berci-Kateřinkách proběhnou Slavnosti slunovratu, 
v jejichž programu se objeví divadlo s pohádkou pro
děti, ukázky skotských tanců v podání T. O. Jizerský
bodlák a před začátkem přestavení bude pro malé náv-
štěvníky připraveno putování pohádkovým lesem. Bližší
údaje budou upřesněny mailem a na spolkovém webu.

Tábor Lobendava – 1. turnus
Neděle 24. června 2018 až sobota 30. června 2018

2. turnus
Sobota 21. července 2018 až sobota 28. července 2018
Velkou oblibu si získal už také spolkový tábor pro ro-
diny s dětmi, pořádaný ve spolupráci s ZO ČSOP Kletr.
Vedoucím prvního šestidenního turnusu je Petr Ferdyš
Polda, vedoucím druhého sedmidenního turnusu je 

Pavel Schneider. Tábor se koná na louce Na Sadě, nejsou
pro něj zřízeny žádné pevné stavby a ubytování je ve
dvoulůžkových stanech. V průběhu se uskuteční výlety
do okolí (Rumburk, Šluknov, Hřensko, Labské pí-
skovce). Stravování probíhá z vlastních zásob, vaří se v
táborové kuchyni na táborových kamnech, konzumace
potravin v polní jídelně. Využít lze i blízké restaurace.
Zdrojem pitné vody je studánka u tábora, k dispozici je
WC a umývárna s možností sprchování teplou vodou.
Cena za pobyt (1 stan / 1 den) pro 1. turnus je 150 Kč;
6 dní = 900 Kč; pro 2. turnus 150 Kč; 7 dní = 1 050 Kč.
Cenu za pobyt uhraďte do 30. dubna 2018 na účet
spolku (č. ú. 2501113643/2010). Pokud do této doby ne-
bude pobyt uhrazen, nabídneme místo náhradníkům.
Kapacita 2. turnusu tábora je již bohužel naplněna. 
Přihlášky přijímá Alena Řebíčková, tel.: 485 109 717;
další informace: Petr Polda, Pavel Schneider.

Sekání luk na Jizerce
Úterý 17. července 2018 až pondělí 23. července 2018
Sekání luk v PR Bukovec a v Bílém Potoce bude tradičně
organizováno jako spolková brigáda s ubytováním na
Jizerce s těžištěm o víkendu 20.–22. července. Zájemci
o účast budou vyzváni (mailem), aby se přihlásili (včet -
ně uvedení délky pracovního pobytu) v kanceláři JJHS
(horskyspolek@volny.cz, tel.: 485 109 717) nebo u Leoše
Vašiny (tel.: 724 754 730). Všechny zájemce prosíme,
aby se hlásili s předstihem, což je nutné zejména s ohle-
dem na plánování stravování. Dále žádáme členy, kteří
mají zájem zapojit se spíše do práce v kuchyni než na
loukách, aby to včas sdělili. Velmi to pomůže při orga-
nizaci brigády. Děkujeme!

Přehled připravovaných spolkových akcí

Sekání luk na Jizerce 2017
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Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd
Sobota 15. září 2018
Již 15. ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol
Ještědu se uskuteční v sobotu 15. září 2018 v rámci akce
oslav Ještědu. Kromě tradičních kategorií, kdy muži 
nesou sud 50litrový či 30litrový a ženy 15 litrový, se
uskuteční i soutěž pro dorost (ročník 2000 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. Bližší údaje budou upřesněny mai-
lem a na spolkovém webu.

Velký spolkový výlet na Oravu (Slovensko)
Sobota 22. září 2018 až sobota 29. září 2018
Výprava na Oravu nabídne až hříšně bohatý program,
z něhož lze zatím uvést celodenní výlet do Wieliczky
(solné doly) a Krakowa, návštěvu skanzenu (Muzeum
oravskej dediny Zuberec), Brestovské jeskyně, Orav-
ského hradu, vodní nádrže Orava, termálních lázní
Lúčky, Sivého vrchu a samozřejmě výlety do Oravských
Beskyd s nejvyšším vrcholem Babia hora (1725 m), náv-
štěvu Námestova či dřevěného kostelíka v Tvrdošíně
(památka UNESCO) aj.

Ubytování bude zajištěno v penzionu Roháčan v obci
Huty, s dvou a vícelůžkovými pokoji s WC a koupelnou,
stravováním (snídaně a večeře) v penzionu (bez mož-
nosti vlastního vaření). Cena s polopenzí činí 5 000 Kč
a zahrnuje dopravu, ubytování, snídaně, večeře; cena
bez stravování 3 900 Kč zahrnuje dopravu, ubytování.

Přihlášky přijímá do 15. března 2018 kancelář JJHS,
A. Řebíčková, tel.: 485 109 717. Zálohu 3 000 Kč uhraďte
nejpozději do 1. 5. 2018, na účet 2501113643/2010, 
variabilní symbol č. průkazky JJHS; zbytek ceny uhradíte

před odjezdem do 1. 9. 2018. Vedoucí akce: Petr Ferdyš
Polda, tel.: 608 970 360. Bližší údaje a případné změny
budou přihlášeným účastníkům upřesněny mailem.

Zasazení lípy ke 100. výročí vzniku 
republiky – hledá se vhodné místo!
Říjen 2018
Na členské schůzi 7. dubna 2018 se s nadšenou odezvou
setkal návrh pana Iva Schötty, aby se spolek připojil 
k vlně vysazování lip ke stému výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Dokonce by dávalo smysl vysadit lípy
dvě: jednu v prostoru Jizerských hor, druhou na Ještěd-
ském hřbetu, v obou případech ale spíše v nižších a tep-
lejších polohách a na pohledově i prostorově vhodných
stanovištích. A protože najít takové místo není jedno-
duché, vyzýváme členy a členky spolku, aby na adresu
horskyspolek@volny.cz psali návrhy na taková vhodná
místa. Po výběru vhodných míst bude třeba výsadbu
projednat s vlastníky pozemků (což provede výbor s pří -
padnými dobrovolníky z řad členů spolku) a následně
bude možné lípu či lípy slavnostně zasadit.

Libor Stejskal

Výlet do pivovaru
Sobota 1. prosince 2018
Cíl letošní pivovarně-adventní výpravy dosud nebyl 
stanoven. Bližší údaje budou upřesněny mailem a na
spolkovém webu.

Nakupuj a podpoř 
Jizersko-ještědský horský spolek
Horský spolek se zaměřuje na širokou škálu činností,
jejichž cílem je chránit životní prostředí především v Ji-
zerských horách a Ještědském hřbetu. Vzhledem k to -
mu, že každá legrace něco stojí, je zapotřebí na tyto naše
aktivity získávat peníze z různých zdrojů. Aby pomoci
mohl opravdu každý, rozhodl se výbor připojit hor -
ský spolek k mnoha dalším organizacím do projektu 
GIVENIO. Tato služba spojuje příjemné s užitečným,
kdy kdokoli může prostřednictvím nákupu potřebného
zboží ve stovkách e-shopů jednoduše přispět určitým
procentem nebo částkou z provedeného nákupu pře-
dem zvolené neziskové organizaci. Stačí nákup usku -
tečnit přes portál uvedený níže, vybrat horský spolek
jako podpořenou organizaci, vybrat si kterýkoli z mno -
ha e-shopů a nakupovat jako obvykle. Nestojí to nic 
navíc a podpoříte tím činnost spolku! A nezapomeňte,
korunka ke korunce a nový povalový chodník, vyhlíd -
ka, infotabule nebo knížka je na světě!

Více informací je dostupných na webové stránce
http://www.givenio.org/cs/. Michal Vinař

Soutěž ve vynášení sudů 2017
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Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
Ing. Pavel Schneider, předseda, 
pschneider@centrum.cz
Ing. Aleš Kočí, místopředseda, koci@zooliberec.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: 24. 4. 2018, 29. 5. 2018.
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. 2018.

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, 
Telefon: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz
Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352
Banka: Fio banka
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/.
Facebook: www.facebook.com/horskyspolek.cz

Zprávy z výboru a kanceláře

Míla Nevrlý a Tomáš Klimovič s čerstvě pokřtěnými mapami na Prezidentské chatě


