
Plán činnosti turistického oddílu TJ Jiskra Hejnice na I. pololetí 2019  

Schůze turistů se koná vždy v liché týdny první čtvrtek v měsíci!! 

LEDEN: 

19.1. Vycházka Pousteckou oborou, z Arnoltic do Frýdlantu! Vlakem do Frýdlantu 8.43 hod. 

Na nádraží ve FRD navazuje BUS na přestup do Arnoltic. Trasa Arnoltice- Poustecká obora-

Frýdlantská rozhledna a zakončení ve Frýdlantském pivovaru. 

- Otevřená možnost výletu během zimy /Jizerky na běžkách nebo koupání v bazénu N.Město 

p.Sm. Vše mezi sebou domluvíme e-mailem nebo mobilem. 

ÚNOR: 

2.-3.2.“Mariánsko horské boudy“ – běžky. Zájemci se informujte  u Šárky Mazánkové. 

15.2.Výroční členská schůze v Dělnickém domě v 18.00 hod. /výbor se sejde 7.2. v18.00/ 

16.2. Procházka“ Pomníčky kolem Hejnic “,sraz v 10.00 u bývalého Perunu. 

- Otevřená možnost „Brtnické ledopády“-Krásná Lípa,je odvislé od počasí opět info e-mailem. 

BŘEZEN: 

16.3. Výlet za bledulemi a“ Pohanské kameny“ ve Višňové. Odjezd 9.43 hod. vlakem z HJ. 

30.3. Kočičkový bál na Bártlovce , společně s horolezci HJ. 

DUBEN: 

12.-14.4.  Zajištěna chata Hubertka , podrobnosti dodá H. Podroužková. 

27.4.  „Tři dny-Tři země-Tři pochody“ – pořadatelská výpomoc turistům z N.Města p.Sm. 

28.4. „ Skotský Ořešník“ – vycházka pokud možno ve skotském oděvu.      

 KVĚTEN: 

  4.5. „Raspenavský pochod Jizerkami“ – KČT Raspenava – na schůzi upřesníme čas atd. 

18.5. „Valdštejnské slavnosti“ , nebo „Loupežnická pěšina“ KČT Mníšek  - můžete si vybrat. 

 25.5.  Zájezd autobusem do Polska, oblast městečko Kowary –  Sokolí hory. Vše bude   

upřesněno na schůzi. Podrobnosti o zájezdu zajistí  H.Dudková + I.Podroužek.  

ČERVEN: 1.6. „Výstup na SMRK“ – KČT N.Město p.Sm. tradiční akce kuristů 

               21.-22.6. Noční „Svatojánský přechod JIZEREK“ – trasa bude upřesněna 



Červenec-Srpen:  

Prázdninová činnost – individuelně. 

Anenská pouť – informace podá Hanka Podroužková / vyvěsí se ve skříňce/ 

Září: 

  7.9. Výlet Řasnice – Bulovka /trasu si upřesníme na schůzi v srpnu/ 

14.9.Pochod „Železná koruna“,tradiční !!! 

28.9. Václavské pochody,KČT Frýdlant  

26.9. až 8.10.2019 Zájezd „Sardinie“,akci zajišťují horolezci HJ a objednávky přijímá p.Kašpar 

nebo p.Juklíček /co nejdříve/. 

Říjen: 

12.10. Zájezd Lužické hory-Hvozd a okolí /bude upřesněno/zájezd je pro všechny členy TJ 

Jiskra . 

19.10.“ Výšlap na Popovu skálu“ -46.roč.turist.akce KČT Slovan Hrádek.Vláčkem  

do Hrádku n.Nisou. 

Listopad: 

 8.11. Noční přechod Jizerek /trasu upřesníme/ 

23.11.Výlet do okolí Hejnic 

Prosinec: 

14.12. Heřmanice – adventní trhy Sklárna-výšlap do okolí 

25.12. Vánoční výstup na Ořešník ,společně s horolezci HJ 

Na každé členské schůzi si upřesníme naše konkrétní akce,nebo nahodilé výlety na 

kolech,pěšky,bazén atd. 

                                                                                                        Předseda M.Novák . 

 


