
Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,

dostává se vám do rukou nový zpravodaj,  kde se dozvíte o většině plánovaných spolkových akcí
v letošním roce.  Budou se  opět  konat  tradiční  akce jako Slavnosti  slunovratu na Martinské stěně
v Liberci-Kateřinkách,  červencové  sekání  luk  na  Jizerce,  slavnosti  Ještědu,  jsou  naplánovány  tři
spolkové výlety a chystáme vydání reprintu dosud nevydané Matouschkovy mapy z roku 1938, která
by měla být pokřtěna začátkem listopadu na Prezidentské chatě.
Kromě  těchto  akcí  budou  především  zaměstnanci  JJHS  realizovat  práce  v terénu:  například
dokončovat  projekt Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské
hory III financovaný z Operačního programu životní prostředí a provádět další práce především pro
Správy CHKO Jizerské hory,  Lužické hory a Český ráj, Liberecký kraj a další. Jsou připravovány
další žádosti do Operačního programu životního prostředí, které by se měly realizovat v následujících
letech. Jelikož objem těchto prací pomalu narůstá, rozšířil řady spolkových zaměstnanců od 1. dubna
Petr Maršíček.
Za nově zvolený výbor slibuji, že se budeme snažit, aby náš spolek fungoval minimálně stejně dobře
jako v letech minulých. Chceme pokračovat ve všech tradičních akcích a navíc je doplnit i akcemi
novými.  Letošní  novinkou je letní  rodinný tábor  ve spolupráci  se  ZO ČSOP Kletr  v Lobendavě.
Využijeme  tábořiště  ZP  ČSOP  Kletr  a  po  ukončení  jejich  tábora  zde  budeme  moci  uspořádat
čtyřdenní  spolkový  tábor  pro  rodiče  (či  prarodiče)  s  dětmi.  Více  se  dozvíte  níže  v  přehledu
plánovaných akcí.

Ing. Pavel Schneider
předseda výboru JJHS

Stručné ohlédnutí za některými proběhlými akcemi
Ročenka JJHS 2014
V sobotu 11. dubna byla poprvé představena nová Ročenka JJHS 2014. Jedná se o její již 13. ročník.
Stejně jako ty minulé, je i tato Ročenka určena nejen členům spolku, ale všem zájemcům o Jizerské,
Ještědské či Lužické hory a jejich okolí. I tentokrát v ní čtenáři najdou pestrou paletu příspěvků. Hned
po otevření objevíme rozhovor Pavla Voničky s botanikem, ekologem, sportovcem a bývalým pra-
covníkem Správy CHKO Jizerské hory Janem Burdou, žijícím mnoho let ve Větrově u Frýdlantu. Ob-
sáhlý článek o historickém vývoji lidové architektury v Jizerských horách a okolí připomíná Petra Ve-
tešníka, někdejšího odborného pracovníka Správy CHKO JH, jehož životní pouť se uzavřela koncem
roku 2014.
Lubor Lacina, historik Severočeského muzea v Liberci, přispěl do Ročenky pojednáním o pietních
místech věnovaných obětem Velké války 1914-1918. Autor nás podrobně seznamuje s množstvím do-
sud existujících, ale i zaniklých pomníků v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou. Čtenář si může
učinit představu i o tom, jak která obec dnes pečuje o pomníky připomínající stovky jejích obětí.
Vlastivědná část je zastoupena několika kratšími příspěvky, stejně tak jako část přírodovědná. V nich
se  dočteme  například  o  vlcích  v  Podještědí  nebo  o  lamačích  kamene  v  Žitavských  horách,  o
památných bucích a javorech našich hor, dalším dílem pokračuje miniseriál o vzácných druzích zdejší
květeny.
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Mezi přispěvateli jsou i dva autoři z Německa. Franz Neumann z Mnichova, rodák z Raspenavy, se
pokouší ve svém příspěvku sehnat důkazy pro možnou inspiraci skladatele C. M. von Webera k opeře
Čarostřelec, kterou mohl získat v rokli Štolpichu za svého léčebného pobytu v Libverdě na počátku
19. století.
Horolezec a autor několika průvodců Albrecht Kittler z Herrnhutu píše objevně o Emilu Löppenovi,
jednom ze čtyř prvovýstupců na jizerskohorský Zvon. O něm dosud nebylo takřka nic známo. A na
podobné téma plynule navazuje příspěvek Otokara Simma o dalším muži z této Kauschkovy party, o
Rudolfu Thamovi. Také on byl mezi prvním čtyřmi lezci, kteří stanuli na této legendární skále. Všude
oblíbený Tham, který se stal obětí horolezecké nehody v Západních Alpách, odkázal část svého maje-
tku Spolku přátel přírody,  který peníze použil ke stavbě Domu přátel přírody na Královce, dnešní
Prezidentské chatě.
Závěrečná část Ročenky je již tradičně věnována spolkovému životu a dění. Nechybí ani přehled regi -
onální literatury vydané v roce 2014.
Třináctá Ročenka JJHS vyšla nákladem 800 výtisků a má 296 stran, ISBN 978-80-87095-12-6.
Každý člen JJHS, který má zaplaceny členské příspěvky na rok 2015, má nárok na jeden výtisk ro-
čenky zdarma. 

Otokar Simm

Jizersko-ještědský horský spolek již podesáté uklízel PR Meandry Smědé
Již  podesáté  uklízel  o  víkendu  25.-26.  dubna  Jizersko-ještědský  horský  spolek  (JJHS)  odpadky
v Přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku v blízkosti  obce Višňová. V této rezervaci je
chráněn  přírodní  ráz  údolní  nivy  podhorské  řeky  s přirozeně  se  vyvíjejícím  říčním  korytem,  se
slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových 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
meandrech a naplaveninách, které jsou pro svoji jedinečnost chráněny v přírodní rezervaci.
JJHS PR Meandry Smědé uklízel 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 přes
třicet dobrovolníků z řad členů JJHS. Ti pak sbírali odpadky v celé délce toku řeky Smědé nacházející
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 posádka zajišťovala sběr
odpadků z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu řeky.  Po obou
březích dobrovolníci sbírali do jutových a plastových pytlů veškerý odpad, který nalezli v  řece, na
jejích březích a v jejím bezprostředním okolí. Brigádníkům se podařilo nejrůznějšími odpady naplnit
170 přibližně pytlů. Kromě toho z meandrů řeky vytáhli také 46 pneumatik od osobních aut, 7 od
nákladních aut a 7 od traktorů. Převažovaly pochopitelně lehké věci jako PET lahve, 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 plastovou popelnici, monitor od počítače, rozličné druhy obuvi,
plynovou  masku,  dámské  spodní  prádlo,  záchodové  prkénko,  rozkládací  křeslo,  léky,  fotbalovou
branku,  dopravní  značku,  stavební  helmu,  cedulku  Stavba  povolena,  různé  hračky  nebo  balíček
nerozbalených kondomů.
Vzhledem k tomu, že letos byl nízký stav vody a úklid se v roce 2014 nekonal, je množství sebraných
odpadků trochu vyšší než předchozích letech (např. rok 2008 46 pytlů a 20 pneumatik, rok 2009 50
pytlů  a  8  pneumatik,  rok  2010  61  pytlů  a  14  pneumatik).  Nicméně  třeba  v  roce  2007  se
dobrovolníkům podařilo nashromáždit 139 pytlů a 129 pneumatik.
JJHS hodlá tento úklid zopakovat i v příštích letech a doufá, že přibude lidí, kteří s  nepotřebnými
věcmi  nakládají  zodpovědně  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 TERMIZO, a. s. Likvidaci samotného odpadu zaplatila
obec Višňová.

Pavel Schneider
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Rekord v počtu výstupů na Ještěd během 24 hodin
Během relativně krátké doby padl opět nový rekord v počtu výstupů na vrchol Ještědu během jednoho
dne. V sobotu dne 9. května 2015 ho vytvořil Radim Třešňák, když na vrchol vystoupal celkem osm-
náctkrát. Všechny výstupy a sestupy absolvoval pěšky od spodní stanice kabinkové lanovky až do re-
cepce hotelu Ještěd. Výstupy začal ve 4.45 hodin a skončil ve 23.45 hodin. Radim Třešňák tak překo-
nal oficiální rekord Milana Linky, který během 24 hodin v listopadu 2014 zdolal pěšky vrchol celkem
sedmnáctkrát.
Samotný Milan Linka poskytl Radimu Třešňákovi podporu a i když s ním nemohl ze zdravotních dů-
vodů absolvovat celou trasu, připojil se k němu na polovinu výstupů a celý den ho na Ještědu podpo-
roval. Při výstupech překonal Radim Třešňák přibližně 7550 výškových metrů. Během dne na Ještědu
zažil různé počasí včetně bouřky a krupobití.
„Přiznávám, že nic tak náročného jsem v životě nezažil! Opravdu extrémně náročné jak po fyzické,
tak po psychické stránce. Chci velice poděkovat všem, kdo mě při mém výkonu podporovali a po-
vzbuzovali, zvláště pak Milanu Linkovi.“ řekl Radim Třešňák po dokončení výstupů.
Dlouhá desetiletí držel rekord známý liberecký horolezec Rudolf Kauschka, který v roce 1922 zdolal
se  svými  druhy vrchol  Ještědu dvanáctkrát.  Od roku 2000,  kdy Jizersko-ještědský horský spolek
obnovil  Soutěž stovkařů  a  začal  evidovat  nové ještědské rekordy,  jde  již  o  několikáté  překonání
Kauschkova rekordu. V roce 2004 vystoupil na vrchol 13x František Párys, poté v roce 2006 15x brat-
ři Mikuláškové a nakonec v roce 2008 16x Pavel Schröter.
Existují však některé záznamy, které uvádějí, že v roce 1989 při akci nazvané K-2 vystoupali někteří
jedinci na vrchol Ještědu celkem dvacetkrát. V té době však ještě Jizersko-ještědský horský spolek ne-
existoval a nemá oněm zatím dostatek informací na to, aby ho mohl brát jako oficiální.

Pavel Schneider

Přehled připravovaných spolkových akcí

Pátek 12. června – neděle 14. června – Výlet Staré Splavy
12.-14. června 2015 je zajištěno ubytování v Jachtklubu Staré Splavy. Pokud máte zájem, je nutné se
přihlásit do 20. 5. 2015 a složit zálohu 400,- Kč/osobu. V budově je 7 pokojů, každý pro cca 2-4 osob.
Je zde povlečení na postele, kuchyňka - stravování je možné i v blízkém okolí, společenská místnost a
místnost,  kde  je  možné  si  schovat  kola.  Doprava  po  vlastní  ose  (čas  možného  příjezdu  bude
upřesněn). Přihlásit se můžete v kanceláři spolku, telefonem či mailem.

Sobota 20. června – Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
Divadelní  a  hudební  představení  na  místě  bývalého  lesního  divadla.  Začátek  ve  13.00  hodin.
Pohádkový les, vystoupení T. O. Jizerský bodlák, Divadlo Rolnička – Ořechová pohádka, hudební
skupina Namodro.

Čtvrtek 16. července – neděle 19. července – Letní rodinný tábor ve spolupráci se ZO ČSOP
Kletr v Lobendavě
Tábor pro rodiče či prarodiče s dětmi na tábořišti ZO ČSOP Kletr u Lobendavy. Příjezd po vlastní ose
ve čtvrtek odpoledne nebo večer, odjezd v neděli odpoledne. Celková kapacita tábora je omezena na
40 osob (včetně dětí). Pro 20 osob bude připraveno ubytování v deseti plátěných stanech vybavených
postelemi, ostatní si musí postavit stany vlastní.
Přihlášky posílejte na  pschneider@centrum.cz, uvádějte tam jména osob, u dětí věk a připojte svůj
telefon. Kapacita je omezená, zájem je veliký a upřednostněny budou dříve zaslané přihlášky. Proto
neváhejte a v případě zájmu se přihlaste okamžitě!
Záloha ve výši 200 Kč na osobu je nutné zaplatit do 10. června 2015 v kanceláři spolku nebo na účet
spolku: 89904574/0600 (do předmětu napište záloha tábor a jméno). Děti do dvou let zálohu platit
nemusí. V případě nezaplacení zálohy bude místo postoupeno dalším zájemcům.
Informace poskytne Pavel Schneider, tel. 739 181 683, pschneider@centrum.cz.
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Pátek 24. července – středa 29. července – Sekání luk na Jizerce
Sekání luk v PR Bukovec, na Václavíkově Studánce a 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).

Sobota 19. září – Slavnosti Ještědu
V sobotu 19. září se uskuteční v rámci Slavnosti Ještědu již dvanáctý 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.  Pro vítěze jsou opět  připraveny hodnotné ceny od
společnosti Ještěd, s. r. o. Přihlášky v kanceláři JJHS (horskyspolek@volny.cz) do 16. září 2015.

Čtvrtek 24. září – úterý 29. září – Spolkový výlet Malá Fatra
Výlet do oblasti Národního parku Malá Fatra se uskuteční od čtvrtka 24. září do úterý 29. září 2015.
Využijeme  tak  státní  svátek  v  pondělí  28.  září  2015.  Celkově  se  bude  jednat  pouze  o  dva  dny
dovolené (pátek a úterý).
Ubytování: zajištěno v jedné z budov Správy NP Malá Fatra v obci Varín. Jedná se o ubytování na
pokojích s postelemi či přistýlkami, není nutné si tedy brát spacák.
Jelikož je však kapacita noclehů omezená celkovým počtem 31 míst, došlo po dohodě se Správou NP
Malá Fatra k navýšení množství ubytovaných osob, a to ve vlastních spacácích na karimatce. Tito
ubytování by měli k dispozici dvě samostatné zasedací místnosti, případně by se někteří rozmístili po
pokojích, záleží na dohodě mezi námi na místě… Maximální počet takto ubytovaných je deset lidí.
Cena  za  ubytování:  na  postelích  stanoveno  na  10,40  eur/osoba/noc,  ve  vlastním  spacáku  pak  4
euro/osoba/noc. Noclehy se budou platit na místě. Obsazení jednotlivých kategorií bude určeno dle
pořadí přihlášených.
Doprava:  autobusem  z  Liberce  z  Rybníčku  (již  mnohým  známý  „spolkový“  dopravce  Josef
Grundmann z Nové Paky), odjezd dne 24. 9. 2015 v odpoledních hodinách – cca v 16.00 hod.
Doplňující  informace:  Budova  je  vybavena,  kromě  již  zmíněných  zasedacích  místností
s audiovizuální technikou, i kuchyňkami s rychlovarnou konvicí, mikrovlnkou a lednicí. WC a sprchy
jsou společné. K budově náleží i prostor s venkovním posezením, přičemž Správa NP nám nabídla i
zapůjčení kotlíku např. pro přípravu jídla na ohni zahradě. Není tedy vyloučené např. i grilování.
V blízkém okolí „ubytovny“ se nachází místní pekárna, obchody s potravinami (Jednota, Koruna) i
několik restauračních zařízení s nabídkou menu okolo 3,5 euro.
Na místě je domluvený průvodce přímo z NP, v tuto chvíli na jeden den, přičemž lze se dohodnout i
na den další. Organizované pochody tedy budou na den či max. dva, ostatní náplň zbývajících dnů
poté  bude zcela na uvážení  každého „účastníka zájezdu“.  Po celou dobu výletu bude k dispozici
autobus, který nás v případě potřeby odveze na nějaký výchozí bod túry, případně pro nás přijede.
Návrat 29. září 2015 v odpoledních hodinách.
Záloha  je  stanovena  na  1.500  Kč/osobu  –  se  splatností  do  30.  června  2015.  Zálohu  zaplaťte
v kanceláři spolku na Nerudově náměstí, nejlépe každé úterý mezi 9.00-12.00 a od 13.00-17.00 hod.,
ostatní dny pak po vzájemné dohodě (tel.: 721 516 692 – A. Řebíčková). Další možnost je platba na
účet spolku: 89904574/0600. Závazné přihlášky posílejte mailem na adresu horskyspolek@volny.cz.

Sobota 7. listopadu – Křest vydání nového reprintu Matouschkovy mapy, Prezidentská chata 

Úterý 17. listopadu – Spolkový výlet Kravaře

4

mailto:horskyspolek@volny.cz
mailto:horskyspolek@volny.cz
mailto:horskyspolek@volny.czt


Zprávy z výboru a kanceláře

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 vždy poslední úterý v měsíci od 17 hodin v kanceláři spolku.
Čas určený pro přístup veřejnosti na jednání výboru je vždy od 17.00 do17.30 hodin.
Termíny příštích schůzí: 26. 5., 23. 6. 2015

Členské příspěvky
Členské příspěvky je možné uhradit 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. 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. 2015.

Členové,  kteří  si  dosud  nevyzvedli  Ročenky  JJHS 2014,  nechť  tak  učiní  v kanceláři  JJHS,
nejpozději do konce roku 2015.

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.

Zaměstnanci: Leoš Vašina st., Tomáš Trejbal, Alena Řebíčková, Petr Maršíček

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.: 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/ 

© Jizersko-ještědský horský spolek; toto číslo vychází 18. května 2015.
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