
Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,

letošní léto se pomalu blíží ke svému závěru, louky na Jizerce jsou posečené a uklizené, a tak je
čas k pozvání na tradiční  i  netradiční  podzimní akce, které pro vás připravil  výbor JJHS společně se
zaměstnanci na období od září do konce letošního roku. 

Hlavní  činností  zaměstnanců  a  brigádníků  z řad  členů  je  pochopitelně  realizace  praktických
opatření  v krajině,  směřující  jednak  ke  zlepšování  stavu  přírodního  prostředí,  jednak  k obnově
návštěvnické infrastruktury nejen v Jizerských horách a na Ještědském hřebeni, ale i v dalších chráněných
územích Libereckého kraje. V současné době probíhají intenzívní práce na obnově povalového chodníku
a  přístřešku  v sedle  Holubníku v rámci  realizaci  projektu  z Operačního  programu  Životní  prostředí.
Tento projekt je dvouletý a jeho náplní je vedle již zmíněných prací v sedle Holubníku i ochrana výsadeb
v oblasti horního okraje bučin (u Krásné Maří a pod Nosem), výměna oplocenky v přírodní památce Pod
Smrkem, oprava turistické stezky na Jizeru a kolem Vlčí louky a také hrazení melioračních příkopů na
rašeliništi Klečové louky. K tomu jsou již zrealizovány nebo dokončovány další práce zadané Správou
CHKO  Český  ráj,  Jizerské  hory  a  Lužické  hory,  Krajským  úřadem  Libereckého  kraje  a  dalšími
organizacemi.  Touto  odvedenou  prací  náš  spolek  přispívá  ke  zlepšování  stavu  a  vývoje  přírodních
ekosystémů  v našem  kraji  a  zároveň  poskytuje  servis  návštěvníkům  hor.  Výsledky  těchto  projektů
prezentují spolek v očích odborné i laické veřejnosti, návštěvníků, turistů i místních obyvatel, na druhé
straně jsou tyto práce důležité pro fungující ekonomiku spolku. Musíme ale také pamatovat na spolkový
život, na společná setkání, výlety, zájezdy a brigády, které utužují přátelské vztahy a zdravé spolkové jádro.
Proto jsme i na podzimní období připravili několik akcí, kterých se můžete zúčastnit.

Přeji  vám  hezký  závěr  léta,  barevný  a  slunný  podzim  a  těším  se  na  setkání  na  některé
z připravovaných akcí. 

Ing. Pavel Vonička
                předseda JJHS

Stručné ohlédnutí za některými proběhlými akcemi
 
Spolkový ples

Tradiční spolkový ples proběhl v pátek 21. února opět v sále U Košků v Liberci a bylo téměř
vyprodáno. K tanci i poslechu napříč všemi žánry hrála skupina The Continental Band, ukázky skotských
tanců předvedla taneční skupina Jizerský bodlák. 

Pavel Vonička
Výroční členská schůze

V sobotu 5. dubna se v prostorách pivovaru ve Vratislavicích uskutečnila výroční členská schůze,
na které jsme mj. schválili  pozměněné stanovy JJHS a zvolili  kontrolní  komisi  již na čtyřleté funkční
období. A že na schůzi byla k dispozici nová Ročenka JJHS 2013, je již samozřejmostí. 

Pavel Vonička
Ročenka JJHS 2013

V pořadí již dvanáctá Ročenka JJHS, která vyšla začátkem dubna 2014, uzavírá jejich první tucet.
To ale neznamená, že je tuctová. Ba právě naopak – její obsah je díky všem přispěvatelům mimořádně za-
jímavý a kvalitní. Tématem příspěvků jsou samozřejmě Jizerské a Lužické hory, jejich živá i neživá příroda
a lidé, kteří zde žijí nebo žili. 
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Jen namátkou můžeme zmínit rozhovor se spisovatelem Janem Suchlem, jenž loni oslavil  vý-
znamné životní jubileum, nahlédnutí do předválečné kroniky Bedřichova v Jizerských horách od Lubora
Laciny, přehled vývoje jizerskohorských lesů od nejstarších dob po současnost zpracoval Richard Višňák,
o žulových lomech v okolí  Rádla píše Jakub Šrek. Wiesława Polańská z populární  Chatky Górzystów
v polské části Jizerských hor napsala pro ročenku pojednání o školách a učitelích bývalé osady Velká Jize-
ra. Lužických hor se týká literární procházka okolím Jablonného v Podještědí s přeloženou ukázkou díla
německého autora Gustava Lercha, vyprávění o Luži připravil Marek Řeháček, příspěvek o Krkavčích
skalách u Křižan napsal Bohumil Nádhera. V ročence je vzpomenuto i dvou horolezeckých legend - Jose-
fa Čihuly, který by se byl loni dožil 75 let, a Emila Nováka, znalce Jizerských hor, jenž před 25 lety zemřel
na následky dopravní nehody. 

Chybět nemůžou ani informace o horském spolku a jeho bohaté činnosti.  Vyprávění o spol -
kovém výletě do polských Bieszczad může být i  zajímavým tipem na dovolenou. Není to ale zdaleka
všechno, co čtenáři na 360 stranách 12. ročenky najdou.

Otokar Simm
  
Slavnosti slunovratu na Martinské stěně

V sobotu dne 21. června opět na chvíli oživily bývalé lesní divadlo u vyhlídky Martinská stěna v
Liberci-Kateřinkách Slavnosti  slunovratu.  Na  slavnostech  vystoupilo  divadlo  Rolnička  s  nafukovacím
divadlem a představením Když jsem já sloužil a T. O. Jizerský bodlák předvedl ukázky skotských tanců.
Před začátkem představení  si  mohli  všichni  malí  návštěvníci  projít  pohádkový  les.  K dobré  pohodě
přispěl i Petr Ferdyš Polda se svou kytarou a mandolínou. Akce se zúčastnilo několik desítek návštěvníků,
především rodiny s dětmi. 

Pavel Schneider

Spolkový zájezd do Banátu
V termínu od 27. června do 6. července 2014 se uskutečnil zájezd do rumunského Banátu. Od

původního plánu putovat po Podkarpatské Rusi jsme ustoupili vzhledem ke stále napjaté situaci na Ukra-
jině. Určitě byl Banát dobrá volba, neboť je tam opravdu nádherně, je to kousek světa, kde jako by se za-
stavil čas. Kromě dalekých rozhledů a rozkvetlých luk, na nichž se pasou  stáda krav, ovcí a koz jsme ob-
divovali naprosto perfektní češtinu, kterou tam hovoří naši krajané a také jejich vstřícnost a pohostinnost.

Ubytováni  jsme byli  ve  vesnici  Svatá Helena a to přímo v jejich chaloupkách.  Měli  jsme tak
možnost poznat život na banátské vsi opravdu zblízka, od ranního cinkání zvonců na pastvu jdoucích zví-
řat až po jejich večerní návrat.
Při putování mezi českými vesničkami jsme zase potkávali koňské povozy naložené senem, jelikož byl
právě senoseče čas.

Kromě Svaté Heleny jsme navštívili české vesničky Gernik, Rovensko a Eibenthal a také termální
lázně Baile Herculane, které v době svého rozkvětu musely být opravdu skvostné, dnes to je však jen
smutný pohled na již zcela zpustlé budovy, včetně kdysi významného nádraží, kde měl zastávku i slavný
Orient Expres. Velkým zážitkem pak bylo putování kaňonem řeky Nera, zdolat strmé srázy  nad řekou,
kde to  místy silně klouzalo, byl opravdu adrenalinový zážitek.

Poslední den našeho pobytu před odjezdem domů jsme se rozdělili  do dvou skupin, přičemž
větší skupina odjela autobusem do vesničky České Selo v Srbsku, kde si prohlédla místní muzeum a dále
pak k nedalekým jezerům za  účelem koupání  a ochutnání  místních ryb.  Menší  skupina se najatou  do-
dávkou odebrala opět k řece Nera a opačným směrem od rumunské vesničky Saska Montana zdolala celý
její kaňon až k vesničce Sopotu Nou, což se nám při prvním pokusu nepodařilo. 

Prakticky každý večer jsme se sešli v místní hospůdce, několikrát i s hudební produkcí, za což dě-
kujeme zejména Ferdyšovi a Pavlu Voničkovi. Tomu patří také náš velký dík za perfektní organizaci celé
akce a zároveň se omlouváme za pár našich drobných kázeňských prohřešků, ale jinak  jsme byli v podsta-
tě vzorný oddíl. Návrat domů proběhl bez problémů s krátkou zastávkou v hlavním městě této oblasti v
Temešváru a v neděli nad ránem jsme dorazili  zpět do Liberce. 

             Ivana Hluštíková

Pocta Franzi Clam-Gallasovi
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JJHS je jedním z partnerů projektu Franz Clam-Gallas – pocta šlechtici ducha a muži činu, jehož
nositelem je spolek Frýdlantsko. Na projektu dále spolupracují Lesy ČR, s. p., Správa CHKO Jizerské
hory a Krajská vědecká knihovna v Liberci.  V rámci tohoto projektu jsme obnovovali  části  oborního
plotu clam-gallasovské obory v Jizerských horách a zúčastnili  se několika dalších akcí. 17. května byla
nedaleko zámečku na Nové Louce na počest Franze Clam-Gallase (26.7. 1854 – 20.1. 1930) slavnostně
vysazen u jeho pomníčku javor klen. Dne 26. července, v den narozenin F. Clam-Gallase, se v chrámu
Navštívení Panny Marie v Hejnicích uskutečnil za účasti jeho potomků slavnostní koncert.  

Pavel Vonička

Brigáda na Jizerce
Letos se z důvodu obsazenosti objektu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor uskutečnila

tradiční  brigáda  v netradičním termínu.  Od úterý  5.  srpna do neděle  10.  srpna jsme společně sekali,
shrabovali, stahovali, nakládali a odváželi posečenou trávu resp. seno z části Upolínové louky a Pralouky,
Václavíkovy Studánky a Bílého Potoka. Letos nám počasí poměrně přálo, vše se podařilo do sobotního
večera uklidit a odvézt. O stravování se letos starali špičkoví kuchaři – Leoš Vašina a Aleš Kočí, kteří nás
přímo  rozmazlovali  rozličnými  pochoutkami.  Za  to  jim  patří  poděkování.  Páteční  večer  s kytarou,
houslemi a zpěvem se rovněž vydařil. Tak zase za rok!

Přehled připravovaných spolkových akcí

Sobota 6. září – Mariánská sklářská pouť na Kristiánově
V sobotu dne 6. září od 9:00 do 16:00 hod. se uskuteční na Kristiánově tradiční Mariánská sklářská pouť.
Akci  pořádá  Muzeum  skla  a  bižuterie  v Jablonci  nad  Nisou,  bližší  informace  naleznete  na  adrese
http://www.msb-jablonec.cz/. JJHS zde bude mít tradičně stánek s publikacemi a malým občerstvením,
tentokrát pouze pro členy JJHS. Tak neváhejte a přijďte!

Sobota 20. září – Slavnosti Ještědu
V sobotu 20. září se uskuteční v rámci Slavnosti Ještědu již jedenáctý ročník závodů ve vynášení

sudů piva na vrchol Ještědu. Závodníci vynášejí na zádech 50litrové 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) nebo u organizátora akce Pavla Schneidera (pschneider@centrum.cz).

Pátek 24. října – úterý 28. října – Spolkový výlet do Českého Švýcarska
Podzimní spolkový výlet do Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce se

uskuteční ve dnech 24. – 28. října. Ubytování zajištěno v pokojích pro hosty na Správě NP ČŠ v Krásné
Lípě. K dispozici je 16 lůžek, cena za lůžko a noc 200 Kč. Kapacita je ale větší (cca 30 osob), možnost
dalších ubytovaných bezplatně na vlastních karimatkách na zemi,  cena za lůžka bude rozpočítána na
všechny  účastníky.  Ubytování  je  luxusní  v nově  zrekonstruovaných  pokojích  se  sociálním  zařízením
(sprchy). Zájemci, přihlašujte se v kanceláři u Aleny Řebíčkové, ve vašem zájmu co nejdříve, v případě vy-
čerpání kapacity prostorů bude přihlašování uzavřeno. Doprava je možná vlastními auty nebo vlakem,
bližší informace budou sděleny přihlášeným účastníkům.    

Sobota 29. listopadu – Spolkový výlet na závěr letošní sezóny
V sobotu dne 29.  listopadu se  uskuteční  tradiční  jednodenní  výlet,  kterým zakončíme letošní

sezónu.  Odjezd vlakem v 8:02  z Liberce  do  Varnsdorfu,  pěší  okruh kolem města  (Špičák,  rozhledna
Hrádek s malým muzeem), posezení v pivovaru Kocour s nabídkou řady druhů výborných piv i jídel,
odjezd do Liberce vlakem přímo ze zastávky Varnsdorf – pivovar Kocour, která zde byla nedávno zřízená
pro hosty pivovaru.   

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  
Vojtěch Nevole, nevolev@seznam.cz
Milan Šteinfest, mad.milan@seznam.cz
Otto Ulman, o.ulman@centrum.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: 26.8., 30.9., 21.10., 25.11. a 23.12. 2014.

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  nově  odsouhlasených  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 31.12.2014.

Členové,  kteří  si  dosud  nevyzvedli  Ročenky  JJHS  2013,  nechť  tak  neprodleně  učiní
v kanceláři JJHS, nejpozději do konce roku 2014.

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

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

© Jizersko-ještědský horský spolek; toto číslo vychází 25. 8. 2014. 
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