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CO NOVÉHO PŘI VZNIKU PAMÁTNÍKU 
EXPEDICE PERU 1970  

 
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 2.února 2010 
 
 
Loni na podzim začali obec Bedřichov, Ski Klub Jizerská 50 a Jizerská, 
o.p.s. spolu s přáteli a rodinami horolezců, jež zahynuli při neštěstí 
v Peru v roce 1970, připravovat vznik Památníku Expedice Peru 
v Bedřichově. Co vše se od té doby událo a jak práce postoupily? 
 
Naším záměrem bylo postavit Památník ještě týž rok na podzim. Uvažovalo se 
o přesunu žulového monolitu. Tato akce se však nakonec ukázala velmi ná-
ročná jak finančně tak organizačně. Pracovní skupina, která se přípravě Pa-
mátníku věnuje, od této myšlenky ustoupila a ještě týž večer navrhla nové ře-
šení: vytipovat a na jedno místo svézt kameny, které budou tvořit budoucí pa-
mátník. To se podařilo hned v dalších dnech po schůzce a už následující tý-
den jsme za pomoci sponzorů a se svolením Lesů ČR i Správy CHKO, navezli 
všechny vhodné kameny do Bedřichova. Na jaře, jakmile to dovolí počasí, se 
kameny sestaví do podoby památníku. Chceme, aby památník stál na svém 
místě do 30.května, kdy si připomeneme 40.výročí této události. Současně 
pokračuje shánění peněz - dosud na památník přispělo přes 20 dárců, několik 
firem podpořilo památník nefinančně. Seznam najdete na konci této zprávy.  
 
Další informace též na webových stránkách www.peru1970.cz. 
 
Podrobnosti 
 
V roce 2010 uplyne přesně 40 let od výpravy československé expedice 15 
horolezců do Peru, kteří se chystali pokořit nejvyšší horu peruánských And - 
Huascarán. O smutné události, která tuto výpravu postihla, bylo popsáno již 
mnoho. Členové této expedice se shodou okolností účastnili prvních ročníků 
začínajícího závodu Jizerská Padesátka. A právě jejich osud změnil nejen ten-
to závod, ale běžecké lyžování v Jizerských horách vůbec. Z Jizerské Pade-
sátky se stal významný závod, na jehož start se každoročně chystají tisíce lidí. 
 
Každý může přispět na Památník Expedice Peru 1970 
 
V srpnu 2009 byly zahájeny přípravy na stavbu Památníku Expedice Peru 
1970. Peníze na stavbu památníku sháníme od soukromých dárců i firem. 
Každý může přispět a podílet se na uctění památky horolezců, jejichž osud 
ovlivnil život mnoha lidí a změnil běžecké lyžování v Jizerských horách na 
mnoho desítek let. 
 
Příběh pokračuje 
 
Příběh československých horolezců tedy pokračuje a každý se může stát jeho 
součástí. Památník Expedice Peru 1970 se staví z finančních darů přátel, ro-
din, kamarádů, kohokoliv, kdo se rozhodne zapojit do tohoto příběhu…  
Seznam dárců, kteří dosud podpořili vznik památníku najdete na  
 

 
Milena Jelínková 

ředitelka, Jizerská o.p.s.  
kontakty: 775 68 22 99, 

 jelinkova@jizerskaops.cz 
 

 
Aktuální seznam dárců na 2. straně. 
 



Seznam dárců, kteří dosud přispěli na Památník Expedice Peru 1970 
(kromě jmen dárců, kteří si nepřáli být zveřejněni) 

 
- Petr a Oli Šmausovi 
- Pavel Procházka 
- Ladislav, Lenka a Sáva Jarůškovi 
- Bořivoj Pohl 
- Ladislav Míka 
- Jiří Langer 
- Petr Paldus 
- rodina Motejlova 
- Dušan a Hedvika Šebkovi 
- Roman Vojta 
- Petr Hnyk 
- Martin Švec 
- Uhrovi 
- Radek Lienerth 
- Ivan a Gábina Šmausovi 
- Ivan Jaksch 
- Miroslav Malík 
- Václava Hiršalová - Řepková 
- Martin Otta 
- Milena Jelínková 
- HO Klíny a Mount club Litvínov 
- Jan Tišer  
- Toscaniovi 

 
 
 
Seznam firem, které stavbu Památníku podpořily nefinančně: 
 

- Jiří Čížek - jeřábnické práce, Liberec 
- EUROVIA CS, a.s. závod Liberec 

 
 
 
Jak mohou lidé přispět na stavbu památníku: 
 
Finanční dary na vybudování Památníku Expedice Peru od částky 500 Kč, je možné složit: 

• v hotovosti:  Informační centrum Bedřichov, Bedřichov 218, provozuje Jizerská o.p.s.  
   Obecní úřad Bedřichov  
   Kancelář Ski klub Jizerská Padesátka 

• bankovním převodem na účet:  
   204187188 / 0300   
   ČSOB, a.s. Poštovní spořitelna   
   Majitel účtu: Jizerská o.p.s. 
 
U každého daru evidujeme jméno a bydliště dárce, částku a souhlas či nesouhlas s uveřejněním jména na 
webových stránkách. 
 
 
 
K 2.2.2010 je výše finančních darů na stavbu Památníku 49.987 Kč. 
Děkujeme všem za podporu. 


