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Jizersko-ještědský horský spolek 
 

Výroční zpráva 2014 
 
 

 
 
 
Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) se sídlem v Liberci byl založen v roce 1996 a sdružuje členy se zájmem 
o přírodu, historii a kulturní tradice Jizerských hor a Ještědského hřbetu. JJHS je otevřeným spolkem, jenž 
přijímá členy bez ohledu na věk či státní občanství.  

Mezi jednotlivými členskými schůzemi je činnost JJHS řízena výborem voleným na dvouleté období. Jizersko-
ještědský horský spolek provozuje webové stránky www.horskyspolek.cz, kde je možné nalézt podrobné 
informace o jeho činnosti.  
 

Ochrana přírody 
 
Zejména v praktických opatřeních pro ochranu přírody rozšířil JJHS svoji působnost na téměř celé území 
Libereckého kraje. Svoji činnost zaměřujeme především na práci v terénu, na péči o chráněná území 
v Jizerských horách, na Ještědském hřbetu, v Českém ráji, Lužických horách, na Frýdlantsku i Českolipsku. 
Vyznačujeme hranice rezervací, kosíme horské louky se vzácnými druhy rostlin, likvidujeme nepůvodní invazní 
rostliny, vytváříme nové biotopy pro vodní a mokřadní faunu i flóru, budujeme a udržujeme zařízení 
k usměrnění pohybu návštěvníků, stavíme oplocenky k ochraně lesních porostů apod. V posledních letech se 
podílíme na revitalizaci vybraných rašelinišť v Jizerských horách hrazením odvodňovacích příkopů, které zde 
byly v minulosti vytvořeny.  
Kromě toho se aktivně zúčastňujeme správních řízení vedených orgány státní správy s možností ovlivnit 
rozhodování o připravovaných zásazích do přírody a krajiny regionu. Při své činnosti spolupracujeme zejména 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Správou CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Český ráj, Správou 
CHKO Lužické hory, Krajským úřadem Libereckého kraje, Lesy České republiky, s. p., Nadací pro záchranu a 
obnovu Jizerských hor, s obcemi i nevládními organizacemi v celém Libereckém kraji. 
 

Publikační činnost 
 

Vydáváme populárně naučné publikace věnované různým tématům z oblasti Jizerských hor, Frýdlantska a 
Ještědu, které se svým námětovým a estetickým pojetím snaží oslovit všechny skupiny návštěvníků, posílit v 
nich vztah k našemu kraji, rozšířit jejich poznatky o kulturním i přírodním bohatství regionu a nenásilnou 
formou apelovat na nutnost ochrany tohoto dědictví.  

Od roku 2003 vydáváme ročenky Jizersko-ještědského horského spolku, které obsahují nejen informace o 
činnosti JJHS, ale také mnoho zajímavých tematických článků z českých i polských Jizerských hor, Ještědu i 
dalších oblastí Libereckého kraje. Při jejich tvorbě spolupracujeme i se zahraničními autory.  
 

Osvětová a propagační činnost 
 
Budujeme a opravujeme naučné stezky a vytváříme informační tabule k chráněným územím, které v terénu 
seznamují návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi jednotlivých území. Zabýváme se hlubším 
poznáním významných lokalit z pohledu historického, kulturního nebo přírodovědného. Organizujeme výlety a 
vlastivědné exkurze, seznamujeme se s méně známými a navštěvovanými místy s cílem vytvářet a pěstovat vztah 
k historii i současnosti regionu, jeho kulturním tradicím a hodnotám. Provádíme i rekonstrukce a údržbu 
vyhlídkových míst v Jizerských horách a jejich okolí.  

Organizujeme různé akce pro veřejnost spojené se sportovně-turistickými výkony i kulturními pořady v přírodě, 
popř. na nich spolupracujeme. Jmenovat můžeme např. Soutěž stovkařů, Slavnosti Ještědu, Slavnosti slunovratu 
atd. 
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Pozemkový spolek  
 
Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný Severák, byl založen 
v roce 2000 jako součást Jizersko-ještědského horského spolku. V červnu 2001 získal do pronájmu první 
pozemek na Václavíkově Studánce a v dubnu 2002 byl akreditován ÚVR ČSOP a zařadil se tak mezi 
registrované pozemkové spolky v ČR. Hlavním posláním pozemkového spolku JJHS je přímá ochrana 
vybraných lokalit s významnou přírodní či kulturně historickou hodnotou. Tato ochrana je prováděna nejprve 
nabytím vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem (dlouhodobý pronájem) a následnou 
odpovídající péčí o ně. 
 

Tradice horského spolku 
 
Roku 1884 byl z popudu továrníka a zároveň milovníka hor a propagátora turistiky Adolfa Hoffmanna v Liberci 
založen Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (DGVJI). Postupně se rozrostl v obrovskou 
organizaci s 8 000 členy ve 25 sekcích. Již brzy po založení se z něj stalo velice prestižní sdružení, jehož členy 
byli i přední liberečtí továrníci a významné osobnosti politického i kulturního života.  

Díky dobrému finančnímu zázemí mohl DGVJI rozvíjet celou řadu aktivit: značil první turistické stezky, 
vydával mapy a průvodce, stavěl rozhledny i horské chaty. Od roku 1891 vydával také spolkové ročenky, jež 
jsou dodnes ceněným zdrojem informací nejen o Liberecku. Pravděpodobně největším počinem DGVJI byla 
stavba ještědského hotelu, dokončeného roku 1907 (shořel roku 1963).  

Náš Jizersko-ještědský horský spolek je moderní organizací, která navazuje na dobré tradice DGVJI, a přitom se 
jasně distancuje od jeho směřování po roce 1938. 
 

Členská základna a struktura spolku 
 
Počet členů a jeho změny 
V roce 2014 bylo přijato 21 nových členů: Jakub Čáp, Ing. Helena Bestová, Eva Fialová, Vera Jaschek, Antonín 
Jun, MVDr. Martin Kareš, MVDr. Pavlína Karešová, Petr Maršíček, Vladimír Navrátil, Ing. Šárka Němcová, Bc. 
Nikola Neumanová, Miloš Podzimek, Mgr. Jakub Pokorný, Ing. Miluše Portlová, Tomáš Půlpán, Ivana 
Rybenská, Jan Vydra, Vladimíra Vydrová, Petr Wanka, Dipl. Ing. Gabriele Watterott, Dipl. Ing. Gerhard 
Watterott.  

Členství bylo ukončeno na vlastní žádost nebo zaniklo z důvodu neplacení členských příspěvků třem členům: 
Eva Bártová, František Gálik, Tereza Šímová. Pěti členům bylo členskou schůzí uděleno čestné členství: Ing. Jiří 
Mánek, Karel Nádeník, Otokar Simm, Jan Suchl, Stanislav Zajíc. K 31.12.2014 měl Jizersko-ještědský horský 
spolek celkem 283 členů včetně 9 členů čestných a jednoho kolektivního člena.  
 
Výbor 
V roce 2014 pracoval výbor JJHS v následujícím složení: 
Ing. Pavel Vonička – předseda (publikace, výlety, společenské akce, zpravodaj); pavel.vonicka@muzeumlb.cz 
Leoš Vašina – místopředseda (projekty, granty, zakázky); horskyspolek@volny.cz 
Stanislav Linda – hospodář (ekonomicko-provozní činnosti); linda@elitronic.cz 
Ing. Pavel Schneider – zapisovatel (www stránky, kulturní a sportovní akce); pschneider@centrum.cz  
Milan Drahoňovský – fotodokumentace, propagace; milan@photo-bank.cz 
Vojtěch Nevole – nevolev@seznam.cz  
Petr Polda – publikace, informační tabule (grafika a sazba); ferdys.polda@tiscali.cz;  
Milan Šteinfest – práce v terénu, společenské akce; mad.milan@seznam.cz 
Otto Ulman, Dis. – o.ulman@centrum.cz 
 
Kontrolní komise 
MUDr. Tomáš Klimovič – předseda 
Ing. Lucie Podhorová  
Ing. Martin Rejlek 
 
Zaměstnanci  
Leoš Vašina – vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek 
Tomáš Trejbal – realizace projektů a zakázek 
Alena Řebíčková – účetnictví, administrativa  
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Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2014 
 

 
Realizace praktických opatření v ochraně přírody a krajiny 

 
Projekt obnovy návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory 

V roce 2014 byla realizována další opatření v rámci projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace 
rašelinišť v CHKO Jizerské hory III“. Byly zhotoveny přehrážky omezující zrychlený odtok vody z melioračních 
příkopů v přírodní rezervaci Klečové louky, obnoven povalový chodník a přístřešek pro turisty v Sedle 
Holubníku a zahájeny byly práce na rekonstrukci turistické stezky na horu Jizeru.  

Výše uvedená opatření jsou součástí dlouhodobého programu JJHS, v rámci něhož jsou předkládány a 
realizovány jednotlivé projekty, financované z podstatné části z Operačního programu Životní prostředí 
(Evropské fondy) a podporované rovněž Lesy České republiky, s. p., Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Libereckým krajem.    

V rámci těchto projektů byla již v předchozích letech např. obnovena naučná stezka v přírodní rezervaci Jedlový 
důl, zhotovena nová vyhlídková věž v přírodní rezervaci Na Čihadle včetně poválkových chodníků a 
odpočívadla pro turisty u Štolpišské cesty, obnoveny byly povalové chodníky v přírodních rezervacích Klečové 
louky a Černá jezírka. V ochranném pásmu národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery bylo v letech 2011–
2013 zhotoveno více jak 320 dřevěných přehrážek v melioračních příkopech.  
 
Péče o maloplošná chráněná území a další cenné lokality 

- kosení luk a odvoz posečené trávy v PR Bukovec a v mokřadech na Václavíkově Studánce a v Bílém Potoce; 
- likvidace zavlečeného vlčího bobu na Jizerce a v PR Bukovec; 
- likvidace invazní křídlatky v CHKO Lužické hory; 
- likvidace náletových dřevin v NPP Zlatý vrch a PP Pustý zámek; 
- výřez nepůvodní kosodřeviny v přírodní rezervaci Rybí loučky; 
- oprava oplocenek u Krásné Maří a Na Čihadle; 
- sběr a odvoz odpadků v I. zóně CHKO podél silnice Oldřichov v Hájích – Raspenava; 
- sanace břehové nátrže v NPR Rašeliniště Jizerky; 
- obnova tůně v PR Malá Strana; 
- obnova tůně u Chrastavy.  
 
Značení hranic zvláště chráněných území 

- obnova značení maloplošných chráněných území v CHKO Jizerské hory (PR Ptačí kupy, PR Bukovec, PR 
Vápenný vrch); 
- obnova značení PP Vranovské skály; 
- oprava a doplnění značení maloplošných chráněných území pro Krajský úřad Libereckého kraje. 
 
Obnova a údržba návštěvnické infrastruktury 

- údržba naučné stezky Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky;  
- údržba zařízení návštěvnické infrastruktury v PR Na Čihadle; 
- instalace informačních tabulí v CHKO Lužické hory, Jizerské hory a Český ráj; 
- instalace odpočívadel v CHKO Český ráj; 
- údržba a oprava infotabulí na naučné setzce Lesy Jizerských hor; 
- vybudování chodníků pod zámkem Nový Falkemburk v Jablonném v Podještědí;  
- zhotovení naučné stezky Clam-Gallasovská obora. 
  

 
Publikační činnost  

 
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 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 zajímavý 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 významné životní 
jubileum, nahlédnutí do předválečné kroniky Bedřichova v Jizerských horách od Lubora Laciny, přehled vývoje 
jizerskohorských lesů od nejstarších dob po současnost, který zpracoval Richard Višňák, a povídání o žulových 
lomech v okolí Rádla od Jakuba Šreka. Wiesława Polańská z populární Chatky Górzystów v polské části 
Jizerských hor napsala pro ročenku pojednání o školách a učitelích bývalé osady Velká Jizera. 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 – Josefa 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 spolkovém výletě do 
polských Bieszczad může být i zajímavým tipem na dovolenou. Není to ale zdaleka všechno, co čtenáři na 360 
stranách 12. ročenky najdou. 
 

Kulturní a společenské akce 
 
Spolkový ples 

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

Na účastníky čekala také bohatá tombola, do které přispěli naši partneři, firmy i jednotlivci. Všem sponzorům 
patří poděkování. 
 
Výroční členská schůze JJHS 

V sobotu dne 5. dubna se v prostorách pivovaru Hols ve Vratislavicích uskutečnila výroční členská schůze JJHS, 
na které byly mj. schváleny následující dokumenty: zpráva o činnosti JJHS v roce 2013, zpráva o hospodaření v 
roce 2013, zpráva o revizi hospodaření za rok 2013, zpráva o činnosti a hospodaření Servis JJHS, s. r. o., v roce 
2013, návrh rozpočtu JJHS na rok 2014 a plán činnosti JJHS v roce 2014. Dále zde byly projednány a schváleny 
nové stanovy JJHS, které jsou v souladu s novým občanským zákoníkem, a zvolena na čtyřleté funkční období 
kontrolní komise JJHS ve složení: T. Klimovič, L. Podhorová, M. Rejlek.  
 
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.  
 
Spolkový výlet do rumunského Banátu 

V termínu od 27. června do 6. července se uskutečnil zájezd do rumunského Banátu. Byla to dobrá volba, neboť 
je tam opravdu nádherně, je to kousek světa, kde jako by se zastavil čas. Kromě dalekých rozhledů a rozkvetlých 
luk, na nichž se pasou stáda krav, ovcí a koz jsme obdivovali 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 zvířat 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. Velkým zážitkem pak bylo putování 
kaňonem řeky Nera a rovněž návštěva české vesničky Češko Selo vsrbské části Banátu. Našemu putování 
Banátem je věnován samostatný článek Ivany a Zdeňka Hluštíkových uvnitř této ročenky.  
 
Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu 

V sobotu dne 20. září pořádal JJHS již jedenáctý ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu v rámci 
oslav hotelu Ještěd. Pánové vynášejí padesátilitrové sudy od dolní stanice lanovky na vrchol Ještědu, v tomto 
roce se posedmé konala i dámská a potřetí i juniorská kategorie této disciplíny s patnáctilitrovými sudy. I přes 
nepříliš příznivé počasí se závodů zúčastnil rekordní počet účastníků: 8 mužů, 3 ženy a 2 dorostenci a všichni 
soutěž zdárně dokončili.  
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V mužské kategorii zvítězil ve výborném čase 42:08 Zdeněk Pácha, svůj rekord 37 minut z roku 2013 však 
nepřekonal. Druhý skončil Milan Marhan a třetí byl Radim Třešňák, následovali je David Látr, Kryštof Polák, 
Petr Ivanič, Pavel Řezníček a Jan Čejka. V ženské kategorii zvítězila Zuzana Kocumová v neuvěřitelném čase 
29:02, kterým vytvořila absolutní rekord soutěže. Ten doposud držela Jana Chocholoušková časem 31:40 z roku 
2008. Druhá skončila Jana Skrbková ve výtečném čase 31:15, třetí pak došla Veronika Paříková v čase 43:02. 
Mezi dorostenci zvítězil Jiří Brázda v čase 33:25 a vytvořil opět rekord této kategorie. Druhý skončil Jakub 
Stránský v čase 39 minut. 

Ceny pro závodníky věnovala společnost Ještěd, s. r. o., provozovatel hotelu Ještěd a Liberecký kraj.  
 
Pocta Franzi Clam-Gallasovi 

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.   

 
Odborný seminář o přehrážkách na rašeliništích 

JJHS byl společně s lesy ČR, Krajským ředitelstvím v Liberci, spolupořadatelem odborného semináře nazvaného 
„Přehrážky v Jizerských horách“, který se za účasti řady odborníků, pracovníků Lesů ČR i ochrany přírody 
uskutečnil dne 8. října v chatě Pyramida na Jizerce.  

Po přednáškové části následovala exkurze na Klugeho louku a Rašeliniště Jizery, kde JJHS zhotovil více jak 350 
přehrážek v melioračních příkopech, zpomalujících odtok vody z rašelinišť.  
 
Spolkový výlet do Českého Švýcarska 

Podzimní spolkový výlet do Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce se uskutečnil ve 
dnech 24.–28. října. Ubytováni jsme byli v nově rekonstruovaných pokojích pro hosty na Správě NP ČŠ 
v Krásné Lípě. Během tří celodenních výletů jsme prošli řadu hlavních turistických tras v parku, navštívili jsme 
Pravčickou bránu s okolními vyhlídkami, Brtníky a údolí Křinice, vystoupali jsme z Chřibské Kamenice na 
čedičový Růžovský vrch. Nechyběly ani společné večery strávené v Křinickém minipivovaru v Krásné Lípě 
s výbornými pivy a znamenitou kuchyní. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli křížovou cestu v Jiřetíně pod 
Jedlovou a zříceninu hradu Tolštejn v Lužických horách.  
 
Spolkový výlet kolem Varnsdorfu 

Letošní předvánoční výšlap se uskutečnil v sobotu 30.11.2014. Na rekordní účasti téměř padesáti členů měl jistě 
nemalou zásluhu cíl výletu, kterým byl varnsdorfský pivovar Kocour. Než však došlo na ochutnávku mnoha 
různých druhů pivního moku, prošli jsme zhruba osmikilometrovou stezkou okolo Varnsdorfu. Na jednom z 
vršků tyčících se nad městem, zvaném Špičák, jsme shlédli ruiny kdysi výstavní výletní restaurace s vyhlídkou.  
Veselejší návštěva nás čekala na dalším kopci, kde se tyčí krásně opravený Hrádek, který počátkem minulého 
století nechali vybudovat členové místní sekce horského spolku. Z vyhlídkové věže jsme shlédli nejbližší okolí a 
koupí různých rukodělných vánočních předmětů podpořili několik dětských domovů. 

Naše další cesta pak už směřovala přímo na pivovar, kde jsme vynikající pozdní oběd spláchli dle pivního lístku 
a dle svých potřeb. Na řadu přišla i kytara, housle a zpěv, posléze následoval poklidný návrat vlakem zpátky do 
Liberce. 
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Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit. 
Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2014 děkujeme dále uvedeným 

organizacím a jednotlivcům: 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  Ananda Line, s. r. o.  Applic, s. r. o. A. S. A. Liberec, s. r. o.  
AquaKlimax  Bidvest Czech Republic, s. r. o.  Bohemia Cosmetics Botanická zahrada Liberec 

DB Schenker Czech Republic Dimatex, s. r. o.  Elitronic, s. r. o.  Feromax, a. s. 
Fotograf Milan Drahoňovský iMi Partner, a. s. Jablotron, s. r. o.  Jaroš Propagace Ještěd, s. r. o.   
Jiří Jaroš Propagace  Jizerské pekárny, s. r. o.  Kadeřnictví Alena Poldová adeřnictví Jana Brzulová 

Kalendář Liberecka s. r. o.  KBS čerpadla, armatury, servis Lesy České republiky, s. p.   
Liberecký kraj  MASiF – Místní akční skupina mikroregionu Frýdlantsko  Mediabox, s. r. o.   

Nadace Preciosa  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor  Nakladatelství Petr Polda Novák úklid  
Pekařství Jahůdka, s. r. o. Penzion Eva Kryštofovo údolí Pivovar Hols Vratislavice  Pivovar Svijany  

PPF, a. s.  Prezidentská chata Relax & Wellness centrum „Sarema“ – Grandhotel Zlatý lev 
Restaurace Sokolovna Hrádek nad Nisou Ria reality, a. s.  Řeznictví a uzenářství Klouček   

Saton Liberec, s. r. o.  Scott Bader Eastern Europe  Severočeské muzeum v Liberci 
Sial – architekti a inženýři, s. r. o.  Státní fond životního prostředí ČR  Statutární město Jablonec nad Nisou  
Statutární město Liberec  Sklostroj Turnov  Střevlík – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje  

Teplárna Liberec, a. s.  Termizo, a. s.  Tiskárna Geoprint  Toyota Motor Czech 
Tropic – chovatelské potřeby Warmnis, s. r. o.  Wilo CS, s. r. o. Zoologická zahrada Liberec   

36/02 ZO ČSOP Liberec
 

 
Kontakty 

 
Jizersko-ještědský horský spolek  

IČ: 65100352 
DIČ: CZ65100352 

Sídlo: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1 
tel.: 485 109 717 

e-mail: horskyspolek@volny.cz 
URL: www.horskyspolek.cz  

Bankovní spojení: GE Money Bank, pobočka Liberec, č. ú.: 89904574/0600 
 
 
 
 


