ZPRAVODAJ
Jizersko-ještědského horského
spolku č. 2/2013
Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,
zasíláme vám letošní druhé číslo Zpravodaje, v němž naleznete jednak ohlédnutí za některými činnostmi
našeho spolku, které proběhly na jaře a v první polovině letošního léta, jednak pozvání na společné akce,
které jsme pro vás připravili do konce roku 2013.
Začátkem září se zúčastníme tradiční Mariánské sklářské pouti na Kristiánově, koncem října společně
oslavíme významná životní jubilea našich dvou čestných členů a poslední prodloužený říjnový víkend se
můžete zúčastnit výletu do Krkonoš. Bližší informace najdete níže.
Přeji vám hezký zbytek letošního horkého léta a těším se na setkání na některé z našich společných akcí.
Ing. Pavel Vonička
předseda JJHS

Ohlédnutí za proběhlými akcemi
Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
V sobotu dne 22. června se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna v LiberciKateřinkách opět konalo představení nazvané Slavnosti slunovratu. Na slavnostech vystoupilo divadlo
Rolnička s loutkovým divadlem a představením Barevná pohádka, T. O. Jizerský bodlák předvedl ukázky
skotských tanců a zapojil i přítomné diváky. V průběhu akce hráli liberečtí muzikanti ze skupiny Namodro
v rytmu bluegrassu a country. Před začátkem představení si mohli všichni malí návštěvníci projít
pohádkový les. Akce se zúčastnilo několik desítek návštěvníků, především rodiny s dětmi. Vstup pro
všechny byl již tradičně zcela zdarma, jelikož akce byla finančně podpořena Lesy České republiky, s. p. a
Statutárním městem Liberec.
Spolkový výlet do pohoří Bieszczady
Ve dnech 29. června – 4. července proběhl šestidenní výlet do Bieszczadského národního parku
v polských Východních Karpatech, kterého se zúčastnilo 36 našich členů. Během čtyř celodenních túr
jsme prošli nejkrásnější poloniny národního parku, část výpravy absolvovala i projížďku úzkokolejnou
lesní železnicí. Významnou pomoc při zajišťování ubytování i programu nám poskytl náš člen, Wojciech
Stankiewicz, kterému patří upřímné poděkování. Účastníci zájezdu snad byli s průběhem spokojeni a tak
v příštím roce počítáme s organizací výletu za poznáním některého dalšího karpatského pohoří. Bližší
informace budou rozeslány členům během zimního období.
Brigáda na Jizerce
Od pátku 19. července do středy 24. července proběhla tradiční brigáda na Jizerce. Společně jsme
shrabovali, stahovali, nakládali a odváželi posečenou trávu resp. seno z části Upolínové louky a Pralouky,
Václavíkovy Studánky a Bílého Potoka. Letos nám počasí opravdu přálo, trávu (resp. seno) se nám
podařilo uklidit během víkendu a od pondělí již mohli někteří členové pomáhat při jiných pracích (výřez
kleče na Nové louce, nátěr poválku na Klečových loukách aj.). Rovněž sobotní večer u ohně při kytaře a
houslích se vydařil. V pondělí večer jsme někteří z nás měli to štěstí pozorovat přímo na Jizerce divokého
vlka.
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Pozvání na další společné akce
Sobota 7. září – Mariánská sklářská pouť na Kristiánově
V sobotu dne 7. září se od 9:00 do 16:00 hod. 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/. Budeme zde mít stánek s publikacemi a malým občerstvením. Přijďte
ochutnat ovocnou bowli!
Středa 23. října – Pocta jubilantům v Severočeském muzeu v Liberci
V říjnu letošního roku oslaví krásné životní jubileum (80 let) dva naši čestní členové a významné
osobnosti spojené svým životem s Jizerskými horami – Miloslav Nevrlý a Siegfried Weiss. Při této
příležitosti uspořádá Jizersko-ještědský horský spolek ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci
přátelské setkání s jubilanty, na které jsou všichni členové srdečně zváni.
Setkání se uskuteční ve středu dne 23. října od 18:00 hodin ve velkém výstavním sále Severočeského
muzea, Masarykova 11, Liberec. Pozvánku s programem, který připravujeme, zašleme včas všem našim
členům.
Pátek 25. října – pondělí 28. října – Výlet do Krkonoš
Od pátku 25. do pondělí 28. října se uskuteční výlet do Krkonoš. Ubytování je zajištěno díky naší člence
Jarmile Olivové na Javorské boudě (jihozápadně od Velké Úpy). Chalupa je vybavena kuchyní se dvěma
sporáky, koupelnou s teplou vodou atd. Cena za osobu a noc je 120,- Kč! Jsou zde přikrývky, ale
povlečení (místo něho spacák) si každý musí přivézt sám. Pojedeme hromadnou dopravou do Velké Úpy
a odtud pěšky nahoru, je možná i individuální doprava autem. Podrobnější informace zašleme
přihlášeným účastníkům. Zájemci, hlaste se v kanceláři nebo na adrese horskyspolek@volny.cz. Kapacita
je sice docela velká, leč omezená.

Zprávy z výboru a kanceláře
Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
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: 27. 8., 24. 9., 29. 10., 26. 11. 2013.
Členské příspěvky
Vážení členové,
následující informace o platbě jsou zde uvedeny z důvodu rychlého nalezení čísla účtu, výše členských
příspěvků a dalších nezbytných údajů pro identifikaci platby. Nebudeme již obtěžovat urgencemi
členy, kteří si řádně plní členské povinnosti a platí včas a pravidelně roční členské příspěvky.
Upomínky budeme zasílat pouze konkrétním hříšníkům.
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Bezhotovostní platba 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.
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 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.
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
Nejaktuálnější informace, zajímavosti a fotografie ze spolkových akcí naleznete
na adrese www.horskyspolek.cz
© Jizersko-ještědský horský spolek; toto číslo vychází 12. 8. 2013.
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