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ZPRAVODAJ 

Jizersko-ještědského horského spolku 

č. 2/2019 
 
 
 
Milé členky, milí členové spolku, 
prázdniny skončily a horský spolek se už v nejbližších dnech pouští do řady akcí. Nejprve to bude 
Mariánská sklářská pouť na Kristiánově, hned poté závod ve vynášení pivních sudů na Ještěd, a v oblasti 
prací v terénu je to projekt na zřízení vodních tůní na dvou lokalitách v Liberci-Ruprechticích. Považuji 
však za potřebné zmínit i úspěšně zvládnuté sekání luk na Jizerce a v Bílém Potoce, předtím solidně 
navštívené smržovské Prolínání, Slavnosti slunovratu na Martinské stěně i spolkovou výpravu na 
Podkarpatskou Rus. Především pak chci připomenout v červnu završený projekt Obnova návštěvnické 
infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny. V jeho rámci spolek provedl komplexní úpravy stezky přes 
Poledník a v údolí Bílého Štolpichu. Projekt díky svému rozsahu, náročnosti, trvání i finančnímu objemu 
byl naší vlajkovou lodí a všem, kteří se na jeho realizaci podíleli, patří velký dík a uznání. V podobném 
rozsahu už JJHS zahájil projekt nový – Opatření v EVL Jizerské smrčiny. Věřím, že pro spolek jsou takto 
rozsáhlé a dlouhodobé aktivity, kam patří i předloni ukončené budování přehrážek na rašeliništích, nejen 
stabilní pracovní náplní, ale i dobrou vizitkou. 

Pavel Schneider 
předseda výboru Jizersko-ještědského horského spolku 

 
 
Starší vydání Ročenky Jizersko-ještědského horského spolku jsou ještě na skladě, ale 
nabídka se už zužuje 
Ve skladu spolkových publikací je u některých ročníků Ročenky k dispozici stále ještě určité množství 
výtisků. Proto nabízíme členům spolku možnost získání těchto exemplářů bezplatně. Ročenky zůstávají i 
po letech hodnotným informačním a dokumentárním dílem, a zejména některé ročníky obsahují skutečné 
poklady, teprve s odstupem času doceněné. Akce bude v dohledné budoucnosti úspěšně ukončena. 
Výběr na místě a osobní převzetí prosím směřujte vždy do úředních hodin 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 (tel.: 721 516 692). 

L. Stejskal 
 
 
Přehled připravovaných spolkových akcí 
 
Sklářská slavnost na Kristiánově 
Sobota 7. září 2019 
Mariánská sklářská pouť se letos opět uskuteční po loňské, kvůli krajně nepříznivému počasí nepříliš 
vydařené obnově akce. Spolek rozbije stan s prodejem občerstvení – zejména pivem a klobásami od 
Kloučka – a publikací. Přestože jádro organizačního týmu už je sestaveno kolem Michala „Drobka“ 
Vinaře, stále ještě je příležitost pro další dobrovolníky, kteří by mohli při akci pomoci. Předpokládáme, že 
počasí bude letos naopak nádherné. Hlaste se prosím telefonicky nebo mailem v kanceláři spolku. 
 
 
Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd 
Sobota 14. září 2019 
Září znamená už tradičně náročný závod ve vynášení pivních sudů na Ještěd. Start je v 10:00 v Liberci – 
Horním Hanychově u spodní stanice kabinkové lanovky. Parkování je možné na parkovišti pod lanovkou, 
případně v parkovacím domě u konečné tramvaje. Trať v délce 1,1 km představuje 380 m převýšení.  
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Otevřeny jsou kategorie: 
• ženy – sud 15 l 
• muži – sud 50 l, 30 l 
• dorost (ročník 2001 a mladší) – sud 15 l 
• otevřená kategorie – matka/otec s dítětem v krosně 
Každý závodník si obstará vlastní krosnu a upevňovací prostředky; je vhodné, aby každý závodník měl 
s sebou doprovod, který se postará o osobní věci a bude závodníkovi k dispozici po celou dobu výstupu. 
V místě startu bohužel není možné věci odložit. Přihlášky podávejte do 11. září 2019. V kategorii 
s dítětem v krosně se lze přihlásit i po uvedeném termínu nebo případně na místě před začátkem závodu. 
Startovné činí 120 Kč. V ceně startovného je zahrnut poukaz na občerstvení v cíli (teplé jídlo a nápoj 
v bufetu hotelu Ještěd) a drobné originální upomínkové předměty vztahující se k výstupu na Ještěd. 
Hodnotné ceny pro vítěze věnují Ještěd, spol. s r.o., Liberecký kraj a Statutární město Liberec. 
Pro hladké zajištění akce spolek hledá několik dobrovolníků – ti, kdo by se mohli zapojit, ať se prosím 
hlásí buď v kanceláři spolku, anebo přímo u Pavla Schneidera na tel. 739 181 683 nebo mailu 
pschneider@centrum.cz. 
 
 
Spolková brigáda – budování tůní pro obojživelníky v Ruprechticích 
Sobota 21. září 2019 – Radčická ulice 
Sobota 5. října 2019 – Hlávkova ulice 
Další z řady malých, přírodě blízkých a šetrným způsobem zřizovaných nádrží vzniknou v katastru 
Liberce-Ruprechtic. Jejich účelem je jednak vytvoření stabilního biotopu pro přežití a rozmnožování 
obojživelníků, ale i zlepšení místního hydrologického režimu, tedy boj proti suchu. První v Radčické ulici, 
kde už spolek prováděl brigádu k úklidu stanoviště, druhá bude v Hlávkově ulici za Hokejkou, resp. pod 
garážemi. Práce budou probíhat ručně, proto je třeba nasazení lidské síly v dostatečném počtu. Proto se 
prosím hlaste obvyklým způsobem v kanceláři spolku, anebo přímo u hlavního organizátora a garanta 
projektu, Michala „Drobka“ Vinaře na tel. 603 988 464. 
 
 
Spolkový výlet do pivovaru – Kapitán Děčín 
Sobota 30. listopadu 2019 
Před koncem roku se opět vypravíme do jednoho z regionálních minipivovarů. Tentokrát výběr padl na 
pivovar Kapitán Děčín. Bližší informace budou včas zaslány emailem. 
 
 
Spolkový ples 
14. února 2020 
Ples Jizersko-ještědského horského spolku se uskuteční na prověřeném a osvědčeném místě – v sále 
restaurace U Košků v Liberci-Nových Pavlovicích. Bližší informace budou včas zaslány emailem. 
 
 
Stručné ohlédnutí 
 
Spolková brigáda na Jizerce se sečením vzácných horských luk  
Úterý 23. července až neděle 28. července 2019 
Vrcholící léto pro Jizersko-ještědský horský spolek znamená především sekání luk na Jizerce a v Bílém 
Potoce. Letos se brigády zúčastnila přibližně třicítka členů a příznivců, a potýkala se s mimořádně horkým 
počasím. Z kraje týdne nastoupilo několik sekáčů, kteří pomocí křovinořezů a bubnové sekačky pokosili 
plánem péče stanovenou část tzv. Úpolínové louky a Pralouky, o víkendu se dostavila hlavní skupina, 
která měla za úkol posečenou biomasu pohrabat a na plachtách odtáhnout k cestě, odkud byla následně 
traktorem odvážena k dalšímu využití. Aktuálně panující dlouhodobé sucho se výrazně projevuje i v obou 
zmiňovaných lokalitách: obvykle podmáčená místa byla nyní vysušená a objem biomasy se násobně 
zmenšil oproti předchozím rokům. 

http://www.jested.cz/#_blank
http://www.kraj-lbc.cz/#_blank
http://www.liberec.cz/#_blank
mailto:pschneider@centrum.cz
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Oprava Rohanova kamene na vrcholu Ještědu 
Květen až červenec 2019 
JJHS provedl ve spolupráci s provozovatelem společností Ještěd, spol. s r.o. opravu Rohanského kamene 
(Rohansteinu), žulového obelisku s letopočtem 1838 na vrcholu Ještědu. Kámen byl sejmut pomocí 
jeřábu, důkladně upraven jeho podklad a znovu vztyčen. Opravu provedli dobrovolníci z JJHS pod 
vedením Kuby Šreka. 
 
 
Tábor Lobendava 
Neděle 21. července až sobota 27. července 2019 
Spolkový tábor pro rodiny, rodiče či prarodiče s dětmi, pořádaný na louce Na Sadě v nejsevernější části 
Šluknovského výběžku ve spolupráci s ZO ČSOP Kletr, se letos uskutečnil v jediném termínu v červenci. 
 
 
Velká spolková výprava na Podkarpatskou Rus 
Pondělí 17. června 2019 až úterý 25. června 2019 
Spolková výprava do Zakarpatské Ukrajiny, u nás dosud zvané Podkarpatskou Rusí byla letos pojata opět 
velkolepě: s ubytováním v turistické základně Edelweiss v obci Jasiňa, kdysi nejvýchodnější obci velké 
Československé republiky. Během téměř týdenního pobytu byla příležitost vystoupit na nejvyšší horu 
Ukrajiny Hoverlu, zažít opravdové karpatské lijáky i s náhle rozdivočelými horskými potoky, a spatřit i 
ukrajinskou verzi developerských záměrů v oblasti lyžařského vyžití a budování nových středisek. 
 
 
Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 
Sobota 8. června 2019 
Letošní Martinskou stěnu provázelo vynikající počasí, a tomu odpovídala i vysoká účast jak rodičů a 
prarodičů s dětmi, tak i širokého členstva spolku. Pohádkový les byl pojat nikoli podél cesty z Kateřinek, 
ale jednotlivé hry a disciplíny byly rozmístěny v blízkosti lesního divadla. V programu nechybělo divadlo 
Rolnička, ani T. O. Jizerský bodlák s ukázkami skotských tanců. Vyšší účast se projevila i tím, že točené 
pivo došlo nezvykle v průběhu akce. 
 
 
13. ročník Prolínání ve Smržovce 
Sobota 18. května 2019 
Letos se Jizersko-ještědský horský spolek poprvé zúčastnil tradiční regionální kulturní akce, a sice 
Prolínání ve Smržovce. Jedná se o příjemnou společenskou událost na jižní straně Jizerských hor, a 
prezentace horského spolku prostřednictvím spolehlivé nabídky kvalitního občerstvení s publikacemi. 
Spolkovou účast vedl Michal „Drobek“ Vinař, který akci shrnul slovy: „Organizace naprosto bez 
problému, počasí výborné, mnoho zábavy pro děti i dospělé a hlavně pohodová atmosféra. Poděkování 
za akci míří do Smržovky a my se těšíme už na příští ročník.“ 
 
 
Zprávy z výboru a kanceláře 
 
Výbor spolku pracuje v následujícím složení: 
Pavel Schneider – předseda, pschneider@centrum.cz 
Aleš Kočí – místopředseda, koci@zooliberec.cz 
Šárka Němcová, sarka.nemcova@epicos.cz 
Nikola Neumanová – zapisovatel, nikola.neumanova@volny.cz 
Martin Pivrnec, mapiv12@seznam.cz 
Petr Polda – grafická příprava ročenky, informačních tabulí, společenské akce, ferdys.polda@tiscali.cz 

mailto:pschneider@centrum.cz
mailto:koci@zooliberec.cz
mailto:sarka.nemcova@epicos.cz
mailto:nikola.neumanova@volny.cz
mailto:mapiv12@seznam.cz
mailto:ferdys.polda@tiscali.cz
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Libor Stejskal, libor.stejskal@seznam.cz 
Michal Vinař – hospodář, vinar.michal@email.cz 
Pavlína Voničková, pajavonickova@seznam.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. září 2019 
 
Členské příspěvky 
Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostní platbou na účet spolku: Fio banka, č. ú.: 
2501113643/2010, 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. 2019. 
 
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 (tel.: 721 
516 692). 
Kancelář spolku bude v době od čtvrtka 5. 9. 2019 do čtvrtka 26. 9. 2019 uzavřena. 
 
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 
Bankovní spojení:  Fio banka, č. ú.: 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 
 

mailto:libor.stejskal@seznam.cz
mailto:vinar.michal@email.cz
mailto:pajavonickova@seznam.cz
mailto:horskyspolek@volny.cz
http://www.horskyposlek.cz/
http://jjhs.rajce.idnes.cz/
http://www.facebook.com/horskyspolek.cz

