
Místo úvodu

Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,

na horách sice místy ještě stále leží sníh, ale v nižších polohách se jaro již bezpečně ujalo své vlády. A 
to je to pravé období, abyste byli na stránkách Zpravodaje JJHS informováni o společných akcích,  
které jsme pro vás v jarním a letním období letošního roku připravili. Můžete se těšit na botanickou 
exkurzi na Dokesko, vynášení sudů na vrchol Ještědu nebo na tradiční brigádu na Jizerce. V prvním 
letošním čísle najdete i stručné ohlédnutí za některými činnostmi Spolku, které již letos proběhly. 
Informace o veškerých připravovaných i  proběhlých akcích jsou uvedeny na našich internetových 
stránkách www.horskyspolek.cz. Jejich připomenutí budeme ještě rozesílat e-mailovou poštou vždy 
zhruba v týdenním předstihu. 

Vážení členové, milí přátelé, přeji vám krásné a rozkvetlé jaro a těším se na setkání na některé ze  
společných akcí, o kterých se dočtete v tomto Zpravodaji.  

Pavel Vonička
             předseda JJHS

Akce, které se již letos uskutečnily 

Tradiční ples JJHS U Košků

Čtyřiadvacátého  února  se  v  tanečním sále  U  Košků  konal  již  tradiční  ples  Jizersko-ještědského 
horského spolku, tentokrát v novém rytmu. Započal sice s mírným zpožděním, o to větší ale bylo 
taneční úsilí více jak dvou set jeho návštěvníků. K poslechu, ale především k tanci, nás celým veče-
rem provázela liberecká kapela ABC Band. Za zvuku nestárnoucích hitů od ABBY, Katapultů, Beat-
les a mnoha dalších nám utíkal čas doslova po hodinách. Po dvaadvacáté ve víru bubenických úderů  
formace Darba Latifah přitančila trojice tanečnic ze studia orientálních tanců Miriam. S ubíhajícím 
časem neutuchalo taneční veselí ani po jedné hodině ranní, kdy byly vyhlášeny hlavní ceny opravdu  
bohaté tomboly. A tak si dvě desítky účastníků odnesli s sebou domů voňavé dobroty z řeznictví od 
Kloučka, dorty z Jizerských pekáren, sud piva Konrád z pivovaru Hols a mnoho dalších cen. Na závěr 
dostali ještě šanci vyhrát ti, kteří neměli tolik štěstí v tombole a tak byly do osudí vloženy všechny 
vstupenky na ples a předseda Pavel Vonička napotřetí vytáhl výherkyni divokého prasátka. I po vylo-
sování čuníka pokračovalo taneční veselí, které jsme zakončili okolo třetí hodiny ranní přátelským 
klábosením. 

Tomáš Trejbal

Desátá ročenka Jizersko-ještědského horského spolku

Hned dvě zakulacená výročí si můžeme připomenout v souvislosti s vydáním Ročenky JJHS 2011. 
Jde  především o  patnáctiny  Jizersko-ještědského  horského  spolku,  o  nichž  se  zmiňuje  ve  svém 
úvodním slovu předseda Pavel Vonička. A kdyby nebyl před patnácti lety založen spolek, pak by ne-
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bylo ani desátých narozenin spolkové ročenky. Již před dvěma lety jsem ve svém úvodním zamyšlení 
chválil nápad Petra Poldy, Marka Řeháčka a Pavla Schneidera, díky kterému se první z nich zrodila.  
Základní myšlenkou byla tehdy snaha navázat na dnes již takřka kultovní periodikum někdejšího ně-
meckého horského spolku. Dle mého názoru se to povedlo dobře a hned první z ročenek určila do  
značné míry směr, kterým se budou ubírat i ty příští.
Rozložíme-li na stole devět předešlých vydání, pak se před námi otevře již docela bohatá a pestroba-
revná kytice. Je jen přirozené, že ne každý okvětní lístek je v ní stejně dokonalý a že ani všechny kvě -
tiny nevyrostly do stejné krásy. Jednu nespornou výhodu ale ten náš pugét má: květy v něm zatím po-
stupně přibývají,  a  co hlavně – nevadnou.  Dalo by se  dokonce říci,  že  čím starší  jsou,  tím jsou  
vzácnější a žádanější. A to je dobře! Byl bych rád, kdyby po nich jednou byla podobná sháňka jako po 
těch, které již před mnoha desítkami let zasadili členové dnes již dávno zaniklých horských spolků.
Ve vydávání spolkových ročenek jsme se rozhodli pokračovat i v současné době, kdy prostředků není 
rozhodně nazbyt, v době, která vydavatelské činnosti příliš nepřeje. Stávající výbor spolku však v díle 
započatém právě před deseti lety spatřuje jednu ze svých priorit. Věřím, že tomu tak bude i v dalších 
letech.

Otokar Simm 

Výroční členská schůze JJHS

V sobotu dne 31.3.2012 se v pivovaru Hols ve Vratislavicích nad Nisou uskutečnila výroční členská 
schůze Jizersko-ještědského horského spolku. Zápis ze schůze posíláme v příloze.

JJHS již poosmé uklízel přírodní rezervaci Meandry Smědé

Ani nízké ranní teploty a nedělní déšť neodradily členy Jizersko-ještědského horského spolku a turis -
tického oddílu Kletr od uskutečnění již osmého ročníku čištění přírodní rezervace Meandry Smědé ve  
Frýdlantském výběžku. Letošní uklízení se konalo od pátku 13.4. do neděle 15.4., ale podle nepříz-
nivé víkendové předpovědi počasí se zprvu zdálo, že akce je odsouzena k přeložení minimálně na  
další víkend. Nakonec se počasí umoudřilo a v tradičním tábořišti, nedaleko vlakové zastávky Filipo-
vka, se sešlo téměř 40 skvělých účastníků. Po ranním kafíčku jsme se všichni vrhli na hromady od -
padků, které sem ze všech koutů Frýdlantského výběžku přinesla řeka Smědá. V průběhu víkendu 
jsme z přírodní rezervace vynosili více jak 100 pytlů odpadků a mnoho dalších věcí. Přímo z koryta  
řeky naši tři „potapěči“ hasičským hákem vytahali 43 pneumatik, z toho 8 od nákladních aut. Mezi le -
tošní zajímavé nálezy patřila lednička, dětská tatrovka, formičky a lopatička z pískoviště, část trakaře 
či záchodová mísa. Ve vyjmenování těchto věcí bych mohl pokračovat na mnoha dalších řádcích, ale 
všichni si určitě dokážeme představit, co jsme někdy doma použili a následně se to stalo odpadem.  
Uklízení meandrů Smědé však není jen úpornou prací,  je zároveň i  prvním jarním společným se -
tkáním členů horského spolku, tábořením a příjemným klábosením u plápolajícího ohníčku. Během 
uklízení bylo pro všechny účastníky zajištěno i občerstvení v podobě výborného guláše od místopřed-
sedy spolku a pivečka z pivovaru Hols ve Vratislavicích. Celá akce se konala s podporou Libereckého 
kraje a společnosti Termizo. 

Tomáš Trejbal

Přehled připravovaných společných akcí 

2. 6. Botanická exkurze na Dokesko

V sobotu 2.6.2012 jsme pro členy připravili tématickou exkurzi do oblasti Dokeska. Exkurzi povede 
RNDr.  Jarmila  Sýkorová,  botanička  Správy  CHKO  Jizerské  hory  a  krajského  střediska  AOPK 
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v Liberci. Předběžná trasa: Staré Splavy – Provodín – Jestřebí, konkrétní trasa bude upřesněna dle  
počasí.  Navštívíme  významné  botanické  lokality  s řadou  vzácných  a  ohrožených  druhů  rostlin 
(rojovník bahenní, kosatec sibiřský, prstnatec plamatý, hlízovec Loeselův) včetně endemitů (tučnice 
česká, prstnatec český). Sraz v 8:15 na vlakovém nádraží v Liberci (odjezd v 8:28 do České Lípy). 
Návrat ve večerních hodinách. 
Pevná,  vodu  nepropouštějící  obuv  jest  nespornou  výhodou!  Bližší  informace:  Pavel  Vonička 
(pavel.vonicka@muzeumlb.cz; 721 212 352).

30.6. Soutěž ve vynášení sudů na vrchol Ještědu

V sobotu dne 30. června se uskuteční již devátý ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol Ještě-
du v rámci akce Oslavy Ještědu 2012. Závodníci vynášejí na zádech 50litrové (muži) nebo 15litrové 
(ženy)  sudy piva od spodní stanice lanovky na vrchol Ještědu. Hromadný start  závodu je v  10.00 
hodin. Každý závodník si musí zajistit vlastní krosnu, na které sud ponese. Doporučujeme skládací 
hůlky. Doporučujeme také, aby si každý závodník vzal s sebou nějaký doprovod, který s ním půjde 
celou  trasu.  Bližší  informace  a  přihlášky:  Pavel  Schneider  (pschneider@centrum.cz;  tel.  739 181 
683).

11. – 15. 8. Brigáda s ubytováním na Jizerce

Od soboty 11. srpna do středy 15. srpna 2012 proběhne tradiční brigáda na Jizerce. Kosení luk 
a odvoz trávy z části Upolínové louky a Pralouky, Václavíkovy Studánky, Bílého Potoka, případně 
další nutné práce. Ubytování v objektu Střediska ekologické výchovy Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor a na terénní stanici Severočeského muzea,  stravování zajištěno. Bližší informace a 
přihlašování: Leoš Vašina (tel. 724 754 730) nebo Tomáš Trejbal (tel. 725 338 765). 

1.9. Mariánská sklářská pouť

Dne 1. září se uskuteční tradiční pouť v bývalé sklářské osadě na Kristiánově, začátek v 9,00 hod. 
JJHS zde bude mít stánek s občerstvením a publikacemi. 

22.9. Podzimní slavnosti na Martinské stěně 

V sobotu 22. září se u Martinské stěny v Liberci-Kateřinkách uskuteční podzimní slavnosti 
(pohádkový les, divadelní a hudební představení). Začátek ve 13:00 hodin.
Prosíme všechny,  kdo se na akci  vydají  autem,  aby ho zanechali  na parkovišti  před hospodou U  
Dobráka v Kateřinské ulici, protože v ulici U Lesního divadla není možnost parkování a nebude do ní  
povolen  vjezd nikomu jinému než pořadatelům a účinkujícím.
Bližší informace: Pavel Schneider (pschneider@centrum.cz, tel. 739 181 683).

27.9. – 30.9. Podzimní výlet do CHKO Litovelské Pomoraví

Od čtvrtku 27. září do neděle 30. září se uskuteční třídenní spolkový výlet do CHKO Litovelské Po-
moraví. Ubytování je již zajištěno v Litovli v domově mládeže za cenu 200 Kč/osoba/noc. Výlety po  
CHKO, exkurze s doprovodem profesionálního strážce. Bližší informace a závazné přihlášky včetně 
složení zálohy na ubytování: Otto Ulman (o.ulman@centrum.cz; 603 113 004).   

Zprávy z výboru a kanceláře

Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
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Ing. Pavel Vonička – předseda, pavel.vonicka@muzeumlb.cz
Leoš Vašina – místopředseda, vedoucí kanceláře, projekty, práce v terénu, horskyspolek@volny.cz
Stanislav Linda – hospodář, linda@elitronic.cz
Ing. Pavel Schneider – zapisovatel, kulturní akce, pschneider@centrum.cz 
Milan Drahoňovský – fotograf, propagace, milan@photo-bank.cz 
Petr  Polda –  grafická  příprava  ročenky,  informačních  tabulí,  společenské  akce, 
ferdys.polda@tiscali.cz  
Otokar Simm – předseda redakční rady, publikace, o.simm@seznam.cz 
Milan Šteinfest – práce v terénu, mad.milan@seznam.cz
Otto Ulman – práce v terénu, o.ulman@centrum.cz
Schůze výboru se konají vždy poslední úterý v měsíci od 17:00 hodin v kanceláři spolku. Čas určený 
pro přístup veřejnosti na jednání výboru je vždy 17:00-17:30 hodin. 
Termíny příštích schůzí: 29.5., 26.6.2012

Členské příspěvky

Žádáme členy, kteří nemají zaplaceny členské příspěvky na rok 2012, případně za rok 2011, aby tak 
učinili buď osobně v kanceláři spolku, nebo 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. Výše příspěvku je 200 Kč na člena, členové do 18 let 50 
Kč a nad 70 let zdarma.
Členům, kteří nezaplatí členské příspěvky za rok 2011 do 30.6.2012, bude na následující schůzi 
výboru členství ukončeno!

Členské ročenky

Žádáme členy, kteří mají zaplacené členské příspěvky za rok 2011, aby si v úřední den (úterý, viz 
níže) vyzvedli v     kanceláři Ročenku JJHS 2011  . Dle usnesení výroční členské schůze JJHS je možné 
vyzvednout si ročenku do 30.6.2012. Po tomto datu budou zbývající výtisky dány do prodeje. 

Zároveň prosíme členy, kteří to již neučinili např. na výroční členské schůzi, o poskytnutí informací o  
případných změnách kontaktních údajů, zvláště pak prosíme o sdělení e-mailových adres pro zasílání 
informací. 

Úřední hodiny kanceláře (Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, 1. p. budovy Černý kůň): 
Úterý 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

Zaměstnanci: Leoš Vašina
Tomáš Trejbal

Telefon: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz
Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352
Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904-574/0600

Nejaktuálnější informace, zajímavosti a fotografie ze spolkových akcí naleznete 
na adrese www.horskyspolek.cz
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© Jizersko-ještědský horský spolek; toto číslo vychází 2. 5. 2012. 
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