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Jizersko-ještědský horský spolek

Jizersko-ještědský  horský  spolek  (JJHS),  založený  v roce  1996,  je  v současné  době  jedním  z
nejvýznamnějších  občanských  sdružení  v Libereckém  kraji  se  zaměřením  na  přírodu  a  historii
Jizerských hor a Ještědského hřebene. Zabývá se především ochranou přírody (značení rezervací,
kosení biologicky cenných luk atd.),  turistikou (výlety) a propagací hor (výstavy,  Soutěž stovkařů),
vydává přírodovědné a vlastivědné publikace (reprint tzv. Matouschkovy mapy z roku 1927, publikace
NPR  Jizerskohorské  bučiny,  Přírodní  park  Ještěd,  Daleké  obzory  –  jizerskohorské  vyhlídky,
Jizerskohorská rašeliniště, Tři iseriny).
V  roce  2006 měl  JJHS  cca  300  členů.  JJHS  je  občanským  sdružením  –  otevřeným  spolkem
přijímajícím své členy se zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační činnost
bez ohledu na věk či státní občanství. 

V současné době JJHS pracuje v těchto sekcích:

Sekce ochrany přírody
Propagační sekce
Pozemkový spolek
 

Sekce ochrany přírody
Svoji činnost zaměřujeme především na praktickou ochranu přírody, která spočívá v práci v terénu,
zejména v péči o chráněná území v Jizerských horách a na Ještědském hřbetu, ale i v Českém ráji a
v dalších  částech  Libereckého  kraje.  Vyznačujeme  hranice  rezervací,  kosíme  horské  louky  se
vzácnými  druhy rostlin,  vyřezáváme náletové  dřeviny,  likvidujeme nepůvodní  invazní  druhy rostlin
apod.  Kromě  toho  se  zúčastňujeme  správních  řízení  vedených  orgány  státní  správy  s  možností
ovlivnit rozhodování o připravovaných zásazích do přírody a krajiny regionu. V jisté míře působíme i
ekologicko-výchovně.  Při  své  činnosti  spolupracujeme zejména se  Správou  CHKO Jizerské  hory,
Správou CHKO Český ráj a Libereckým krajem. 

Propagační sekce
Vydáváme publikace týkající se Jizerských hor a Ještědu, které se svým námětovým a estetickým
pojetím snaží oslovit všechny vrstvy 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.  Budujeme naučné stezky,  které přímo v terénu vysvětlují  návštěvníkům přírodní a
kulturní zajímavosti našeho regionu.
Další  důležitou  součástí  činnosti  spolku  je  rekonstrukce  a  údržba  vyhlídkových  míst  v Jizerských
horách a okolí.
Od  roku  2003  také  vydáváme  ročenku  Jizersko-ještědského  horského  spolku,  obsahující  nejen
informace o činnosti JJHS, ale také mnoho zajímavých tématických článků o oblasti Jizerských hor a
Ještědu.
Zabýváme  se  zejména  hlubším  poznáním  zajímavých  míst  v regionu  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, a tak i naplňovat motto "turistikou za poznáním". Současně se
snažíme  o  obnovu  drobných  zapomenutých  památek  na  významné  události  v regionu,  jejich
připomenutí a zapsání do povědomí veřejnosti.

Pozemkový spolek 
Pozemkový spolek pro přírodu a památky severovýchodních Čech, původně nazvaný Severák, byl
založen v roce 2000 jako jedna ze sekcí 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 oficiálně uznávané pozemkové spolky v ČR, které splňují podmínky a ctí pravidla
vydaná Radou Národního  pozemkového spolku.  Hlavním posláním pozemkového spolku JJHS je
přímá ochrana vybraných lokalit s významnou přírodní či kulturně historickou hodnotou. Tato ochrana
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je prováděna nabytím vlastnických nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem (dlouhodobý
pronájem, vlastnictví) a následnou odpovídající péčí o ně.

Pozemkový  spolek  prováděl  v roce  2006  managementové  práce  na  pronajatém  pozemku  na
Václavíkově  Studánce s výskytem  zvláště  chráněných  druhů  rostlin,  na  mokřadní  louce, bývalé
přechodně chráněné ploše v Bílém Potoce a kosila se také část  cenné louky s výskytem upolínu
nejvyššího v Horním Polubném ve vlastnictví paní Slavíkové. 

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 (DGV). 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  DGV  pěstovat  celou  řadu  aktivit:  značil  v  horách  první
turistické stezky, vydával mapy a průvodce, stavěl rozhledny a horské chaty. Od roku 1885 vydával
také  obsáhlé  ročenky,  sloužící  dodnes  jako  cenný  zdroj  informací  o  Liberecku.  Pravděpodobně
největším počinem DGV byla stavba ještědského hotelu,dokončeného roku 1907 (shořel roku 1963). 
Náš Jizersko-ještědský horský spolek je moderní organizací, která chce navazovat na dobré tradice
DGV a přitom se jasně distancuje od jeho směřování po roce 1938.

Členská základna a struktura občanského sdružení

Počet členů a jeho změny
V roce 2006 bylo přijato 38 nových členů. Jizersko-ještědský horský spolek měl tak k 31. 12. 2006
celkem 299 členů. 

Výbor Horského spolku
Činnost  spolku  je  v  období  mezi  jednotlivými  členskými  schůzemi  řízena  výborem.  V  roce  2006
pracoval výbor JJHS v následujícím složení:

Ing.  Pavel  Schneider  (předseda  –  do  1.  4.  2006,  zapisovatel  –  od  1.  4.  2006,  vedoucí  sekce
pozemkový spolek) 
Ing. Vladimír Moc (předseda – od 1. 4. 2006, člen výboru – do 1. 4. 2006)
Ing. Martin Rejlek (hospodář – od 1. 4. 2006)
Petr Polda (místopředseda, vedoucí propagační sekce)
Jaroslav Krupauer (zapisovatel – do 1. 2. 2006)
Leoš Vašina (místopředseda, vedoucí sekce ochrany přírody)
Jan Pikous
Ing. Pavel Vonička
Josef Kolouch
Helena Folcová (od 1. 4. 2006)

Revizní komise
Ing. Martin Rejlek (do 1. 4. 2006)
MUDr. Tomáš Klimovič
Jiří Pelc
Milada Škodová (od 1. 4. 2006)
Ing. Rudolf Černý (od 1. 4. 2006)

Zaměstnanci spolku 
Dana Nechvílová
Leoš Vašina

Dne 1. 4. 2006 se konala výroční členská schůze v pivovaru ve Vratislavicích nad Nisou.

Činnost Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2006
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Realizace projektů v ochraně přírody a krajiny

Realizovaná managementová opatření v roce 2006

Stejně  jako  v  předchozích  letech,  i  v  roce  2006  jsme  prováděli  řadu  managementových  prací
zadaných Správou CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Český ráj nebo Libereckým krajem, zejména
v maloplošných chráněných územích v CHKO Jizerské hory a Český ráj, ale i mimo ně. 

Obnova značení hranic NPR Karlovské bučiny,   PR Černá hora, PR Prales Jizera, PR Nová louka,   PP  
Terasy Ještědu

Kosení  Upolínové  louky  a  Pralouky  v     Přírodní  rezervaci  Bukovec,  kosení  části  Přírodní  památky  
Fojtecký mokřad, kosení pronajaté plochy na Václavíkově Studánce a v     Bílém Potoce pod Smrkem a  
louky v     Horním Polubném  
-  pravidelný  management  lučních  ekosystémů s  výskytem vzácných  a  ohrožených  rostlin  (upolín
nejvyšší, kropenáč vytrvalý, prstnatec májový, vachta trojlistá); ruční kosení mokřadů a podmáčených
luk,  sekání  sušších  ploch  mechanizací;  úklid  posečené  hmoty  a  odvoz  biomasy  mimo  území
rezervace.

Likvidace křídlatky – v povodí řek Smědé, Jeřice a Černé Nisy a podél Jizery mezi Železným Brodem
a Líšným
 
Výřez dřevin na Upolínové louce v ochr. pásmu PR Bukovec

Výroba a instalace inf. panelů na parkovišti pod Troskami

Obnova značení, zprůchodnění stezky a odstranění odpadků v PP Kaňon potoka Kolné

Rekonstrukce Riegrovy stezky, oprava lávky v tzv. Galerii

Likvidace vlčího bobu v PR Bukovec

Oprava cesty u Ořešníku

Výstavba oplocenek v blízkosti Krásné Maří

Ožínání sazenic a likvidace celíku a komonice v PR Vápenný vrch

Instalace kovových schodů před vrcholem Oldřichovského Špičáku

Výsadba jedlí, buků, jilmů a tisů do oplocenek u Krásné Maří

Značení památných stromů v CHKO Český ráj

Obnova značení CHKO Český ráj

Instalace informačních a hraničních tabulí k přírodnímu parku Maloskalsko

Stavba oplocenky v blízkosti skalního útvaru Nos

Výroba cedulí na značení památných stromů pro Lomnici nad Popelkou

Označení památného stromu ve Starých Pavlovicích v     Liberci  

Úklid PR Meandry Smědé
O víkendu 22.-23.  4.  2006 pořádal  JJHS úklid  odpadků v Přírodní  rezervaci  Meandry Smědé na
Frýdlantsku. JJHS PR Meandry Smědé uklízel poprvé v roce 2005 a rozhodl se čistit tuto lokalitu od
odpadků pravidelně. Jarní období je na čištění řeky a okolí nejvýhodnější, jelikož vegetace ještě nemá
listí  a  terén  je  tak  prostupnější  a  odpadky  je  snadnější  odhalit.  Tento  rok  však  situaci  mírně
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komplikovala vyšší hladina vody, a bylo tak složitější čistit samotné koryto řeky. Letos se na místo
dostavilo  asi  50  dobrovolníků  z  řad  členů  JJHS,  dětského  turistického  oddílu  Kletr  a  ZO ČSOP
Armillaria. Vydali se čistit tu část rezervace, kterou nestihli vyčistit minulý rok. Použity byly také dva
rafty zapůjčené od Adrenalin centra Liberec, jejichž posádky zajišťovaly sběr odpadků z nepřístupných
míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu řeky. Po obou březích dobrovolníci sbírali do
jutových pytlů veškerý odpad, který nalezli v řece, na jejích březích a v okolí. Brigádníkům se podařilo
naplnit přibližně 100 jutových pytlů vysokých 1 m a kromě toho nashromáždili také několik pneumatik.
Převažovaly pochopitelně lehké věci jako PET lahve, různé plastové obaly a kelímky, a především
nejrůznější  plastové  folie,  které  se  zachytily  ve  větvích  stromů  a  keřů  a  vytvořily  tak  na  nich
nevzhledné „ozdoby“. Z náplavů se podařilo vytáhnout dokonce i jednu ledničku, několik bot nebo
různé kuchyňské nádobí. Byl objeven dokonce i jeden platný technický průkaz motorového vozidla.
Toto vše bylo lidmi do vody přímo vhozeno nebo ponecháno na místech, kde si je voda sama vzala.
Jutové pytle s odpady byly svezeny na lehce přístupné shromaždiště, odkud budou odvezeny obcí
Višňová k likvidaci. Akce byla finančně podpořena Krajským úřadem Libereckého kraje, městy Nové
Město pod Smrkem, Frýdlant v Čechách a obcí Raspenava. 

Okrašlovací činnost v roce 2006

Oprava a údržba skalních vyhlídek v     Jizerských horách  
V roce 2006 byla Jizersko-ještědským horským spolkem provedena oprava zábradlí na Hajním kostele
a  nátěr  zábradlí  na  Frýdlantském cimbuří  a  Paličníku.  Dále  byla  provedena  oprava  zábradlí  na
vyhlídce Dračí kámen a drobné opravy zábradlí na vyhlídce Jezdec.

Oprava a údržba odpočívadel na Ještědském hřbetu
Na základě objednávky Lesů ČR byly provedeny opravy, doplnění a nátěry zařízení sloužících 
veřejnosti – Program 2000. Konkrétně se jednalo o tyto práce:
 oprava odpočívadla „Nad lomem“ - výroba a instalace nového stolu, nátěr zábradlí
 výroba a instalace lavičky u Horní buldozerky
 oprava odpočívadla u Dělané cesty – výroba a instalace nové stříšky, nátěr celého zařízení
 oprava a doplnění odpočívadla „U Zelené lavice“ – oprava a nátěr původní lavičky a instalace 

nové
 oprava studánky „Pod Tříklážníkem“ 
 oprava odpočívadla v Kryštofově Údolí – výroba a instalace nové stříšky, nátěr
 oprava studánky „Na pastvinách“
 nátěr odpočívadla „U Dánských kamenů“

Vlastivědná a publikační činnost, práce s veřejností 

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2005
Začátkem dubna 2006 vyšla Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2005. Šlo již  o čtvrtý
ročník  publikace,  která  se  snaží  navázat  na  dnes  již  legendární  ročenky  vydávané  Německým
horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Jednalo se o sborníky dodnes sloužící jako
významný zdroj informací o horách v našem regionu. Vydávání této ročenky skončilo se zánikem DGV
ve čtyřicátých letech minulého století. Jizersko-ještědský horský spolek se v roce 2002 rozhodl tuto
tradici obnovit a v březnu 2003 vydal svou historicky první ročenku, která svým pojetím vychází ze
svých předchůdkyň vydávaných DGV. V Ročence JJHS 2005 je možné nalézt mnoho článků nejen o
činnosti JJHS, ale také o zajímavostech Ještědského hřbetu, Jizerských hor a okolí. Čtenáři se tu
dočtou například o vyhlídce na Smrku, o přírodní rezervaci Meandry Smědé, o Prezidentské chatě, o
vyhlídce na Jezdci a spoustě dalších přírodních i vlastivědných témat. K autorům článků patří mimo
jiné i takové osobnosti jako Otokar Simm, Marek Řeháček nebo Pavel D. Vinklát. Součástí ročenky je i
vložené panorama výhledu z hory Smrk.

Naučná stezka Terasy Ještědu obnovena
JJHS  vybudoval  v roce  2001  první  naučnou  stezku  na  Ještědském  hřbetu  –  Terasy  Ještědu,
pojmenovanou podle přírodní památky, kterou stezka prochází. Během uplynulých pěti let byly naučné
tabule  s texty  a  obrázky  vlivem  počasí,  nízkou  kvalitou  materiálu,  zimní  údržbou  komunikace
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z Výpřeže na Ještěd i vandalismem některých návštěvníků v žalostném stavu. Proto se v roce 2005
JJHS rozhodl stezku zrekonstruovat. Z prostředků grantu poskytnutého Krajským úřadem Libereckého
kraje a za přispění Nadace Preciosa byly připraveny texty, fotografie a obrázky k informačním tabulím.
V listopadu roku 2005 byla stávající zastavení NS demontována, během zimního období byly stojany a
podkladové desky opraveny a opatřeny ochranným nátěrem. Naučné tabule graficky zpracoval Petr
Ferdyš Polda, který také poskytl řadu svých kreseb. Tabule jsou vytištěny na fólii opatřené vrstvou
odolnou  proti  slunečnímu  záření  a  nalepenou  na  forex  desky.  V první  dekádě  června  2006  byly
informační tabule připevněny na rekonstruované podkladové desky a stojany, opatřeny ochranným
plexisklem a umístěny v trase naučné stezky. Oproti původní trase nebyly již obnoveny tabule u horní
stanice lanovky a na vrcholu Ještědu. Dostatek informací o historii i technických parametrech lanovky
je k dispozici přímo v objektu horní stanice, rovněž o horském hotelu na vrcholu Ještědu nalezneme
uvnitř řadu textů i fotografií. Začátkem letní sezóny tak měli návštěvníci možnost opět získat informace
o přírodě i historii nejnavštěvovanější části Ještědského hřbetu. 

Výstava Horské spolky – minulost a budoucnost příhraniční krajiny
V průběhu  srpna  roku  2006  byla  česko-německá  výstava  s názvem Horské  spolky  –  minulost  a
budoucnost  příhraniční  krajiny  vystavena  v  Turistickém  informačním  centru  v Liberci-Horním
Hanychově.

Publikace Tři iseriny
V říjnu 2006 vyšla nová kniha vydaná Jizersko-ještědským horským spolkem a nazvaná Tři iseriny o
osadách Jizerka, Velká Jizera a Orle od autorů Miloslava Nevrlého, Otokara Simma a Jana Pikouse
ml. Publikace o 152 stranách přináší množství barevných fotografií od fotografa Jana Pikouse ml. a
obsahuje také historické pohlednice a fotografie vztahující se k přírodě a lidem v předmětné lokalitě.
Fotografie doplňuje množství vlastivědného a historického textu, jehož autorem je Otokar Simm, na
který  navazují  pasáže  s  osobními  zážitky  z  poznávání  této  oblasti  před  téměř  padesáti  lety  od
Miloslava  Nevrlého.  Kniha  je  určena  širokému spektru  čtenářů  –  především  všem milovníkům a
obdivovatelům  Jizerských  hor,  pro  které  se  jistě  stane  nezbytnou  součástí  jejich  knihovničky.
Publikace v pevné vazbě na křídovém papíře byla pokřtěna za přítomnosti autorů 14. října 2006 na
Prezidentské chatě při příležitosti setkání k 10. výročí Jizersko-ještědského horského spolku.

Internetové stránky
Jizersko-ještědský horský spolek provozuje své webové stránky na adrese www.horskyspolek.cz. Je
možno zde nalézt  informace o činnosti  JJHS včetně mnoha fotografií,  ale také třeba inventarizaci
vyhlídek v Jizerských horách nebo popisy naučných stezek na Ještědu.

Odborné a poznávací exkurze pro členy

JJHS  se  věnuje  také  pořádání  jednodenních  výletů  a  tématických  exkurzí  s  přírodovědným  i
historickým zaměřením pod vedením místních odborníků a znalců regionu. V roce 2006 se konaly
následující výlety a exkurze:

28. 5. 2006 Výlet za pomníčky – směr Poledník
4. 7.-9. 7. 2006 Výlet do Krušných hor
5. 7.-8. 7. 2006 Výlet do rakouských Alp na Libereckou chatu
9. 9. 2006 Cyklovýlet Frýdlantským výběžkem

Další uskutečněné akce

Tradiční ples Horského spolku
V sobotu dne 18. 2. 2006 se uskutečnil  šestý tradiční ples Jizersko-ještědského horského spolku,
tentokrát v restauraci U Košků v Liberci. K dispozici byla bohatá tombola a k tanci a poslechu hrála
skupina Sešlost.
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Slavnosti slunovratu
V sobotu dne 24. 6. 2006 proběhla na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna
v Liberci-Kateřinkách divadelní a hudební představení nazvané Slavnosti slunovratu. Na Slavnostech
slunovratu  vystoupila  divadelní  společnost  Kejklíř  s loutkovým představením  Tři  zlaté  vlasy  děda
Vševěda,  děti  z  folklórního  souboru  Šafránek  předvedly  lidové  písně  a  tance  z  Podještědí,
Podkrkonoší a Pojizeří a k poslechu i tanci zahrála skupina Namodro. Před začátkem představení si
mohli všichni malí návštěvníci projít pohádkový les, který jim připravil Turistický oddíl Kletr.

Soutěž stovkařů – Stovkařská olympiáda
V sobotu  15.  7.  2006  pořádal  Jizersko-ještědský  horský  spolek  (JJHS)  čtvrtý  ročník  Stovkařské
olympiády v rámci akce Ještěd 2006. Olympiáda se skládá ze dvou základních soutěží – závodů ve
vynášení sudů piva na Ještěd a soutěže Výstup na Mt. Everest. Závodů ve vynášení sudů piva se
zúčastnilo 5 závodníků a všech 5 také soutěž zdárně dokončilo a vyneslo 50litrový sud, vážící přes
62,5 kg, na zádech až na vrchol Ještědu. V čase 39 minut zvítězil  závodník Milan Marhan. Druhý
skončil Ondřej Pleštil v čase 54 minut a třetí Petr Bruckner v čase hodina osmnáct minut. V soutěži
Výstup na Mt. Everest obsadili první a druhé místo ve shodném čase 4 hodiny 50 minut bratři Petr a
Milan Mikuláškové. Tímto časem překonali rekord Daniela Malého z roku 2004 5 hodin a 5 minut.
Pouhých osm výstupů však bratrům Mikuláškovým nestačilo a rozhodli se pokračovat ve stoupání na
Ještěd. Skončit se rozhodli až v 19:55, kdy dokončili svůj patnáctý výstup a překonali tak v jeden den
již druhý světový rekord, který držel František Párys se třinácti výstupy za den v červenci 2004. Na 15
výstupů jim stačilo pouhých 11 hodin 36 minut, zatímco František Párys svých 13 výstupů zvládl v
čase 13 hodin 57 minut. I ostatní letošní závodníci dokončili závod ve velice dobrých časech, padl také
rekord v ženské kategorii – Jana Chocholoušková překonala svůj loňský rekord 9 hodin a 2 minuty o
více jak 2 a čtvrt hodiny a stále navíc zůstává jedinou ženou, která závod dokončila. 

Jizersko-ještědský horský spolek slavil 10 let
V sobotu 14. 10. 2006 slavil  Jizersko-ještědský horský spolek na Prezidentské chatě v Jizerských
horách výročí 10 let od svého založení. Akce se zúčastnila necelá stovka členů JJHS a další hosté z
řad sponzorů a příznivců spolku.  Součástí  byl  i  křest  knihy Tři  iseriny od autorů Otokara Simma,
Miloslava  Nevrlého  a  Jana  Pikouse  ml.  Ve  večerních  hodinách  přešlo  setkání  plynule  ve  volnou
zábavu, ke které hrála bluegrassová kapela Namodro z Liberce.

Děkujeme všem členům a příznivcům spolku za podporu spolkových aktivit,
zvláště pak těm, kteří se aktivně účastní akcí pořádaných spolkem.

Za finanční i morální podporu a spolupráci v roce 2006 děkujeme dále 
uvedeným organizacím a jednotlivcům:

Adrenalin  centrum Liberec   Pavel  Akrman –  Epicentrum   Auto Enge,  a.  s.  
Balerina – Petr Prokůpek, Mnichovo Hradiště  Botanická zahrada Liberec  Bydop
–  Lenka  Erbrtová,  Mnichovo  Hradiště   Elitronic,  s.  r.  o.   Envigea,  s.  r.  o.  
Feromax, a. s.  Ferona, a. s.  Petr Fouqué  GRAPHIS DTP studio, s. r. o.  Jan
Hořovský – výroba dřevěných hraček  Jablotron, s. r. o.  Ještěd, s. r. o.  Jizerské
pekárny, s. r. o.  Jonsdorfer Gebirgsverein 1880 e. V.  Kalendář Liberecka, spol.
s r. o.  KNORR-BREMSE, systémy pro užitková vozidla ČR, s. r. o.  Lesy ČR, s.
p.  Liberecký kraj   Likto, s. r. o.   MEDIABOX, spol. s r. o.   Město Frýdlant 
Město  Nové  Město  pod  Smrkem   Město  Raspenava   MITON CZ,  s.  r.  o.  
Nadace Preciosa   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor   NOWACO
Czech Republic, s. r. o.  Obec Višňová  Ornela, a. s.  Pivovar Hols Vratislavice
 Pivovar Svijany, s. r. o.   POBOZAM, s. r. o.   RIA Reality, a. s.   S A T O N
Liberec, spol.  s r.  o.   Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec  
SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o. Liberec  Skloatelier Evans  Správa CHKO
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Český ráj  Správa CHKO Jizerské hory  Statutární město Liberec  Jan Šťovíček,
Příšovice  Tarmac CZ,  a.  s.   Tiskárna Geoprint   Turistický  oddíl  Kletr   ZO
ČSOP Armilaria

Kontakty
Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení 
IČO: 65 10 03 52
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.: 89904-574/0600
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Zpráva o hospodaření za rok 2006

Majetek za rok 2006

Peníze v hotovosti
Peníze na bankovních účtech
Dlouhodobý majetek
Drobný hmotný majetek
Publikace na skladě
Propagační materiál na skladě

Majetek celkem

Hospodářský výsledek

náklady celkem
výnosy celkem

Ztráta

Náklady celkem
kancelář-nájem,telef.,internet,poštovné,kancel.potř.
materiál a služby k pracem v terénu
tisk a distribuce publikací, autorské honoráře
mzdy, soc. a zdrav. pojištění
nákup drobného majetku a software
nákup propag.mater.,knih a časopisů
kulturní produkce a slavnosti
povinné ručení, silniční daň, pojištění .
opravy auta
odpisy dlouhodobého majetku
bankovní a ostatní poplatky
potraviny, občerstvení
neuplatněné DPH z dotací

Výnosy celkem
členské příspěvky
dary
nadační příspěvky
dotace
ÚP-příspěvek na mzdu
prodej publikací a propag.mater.
příjem z reklamy
poštovné,balné a různé služby
změna stavu skladu publikací
práce v přírodě
úroky BÚ 308

  

44 707
398 573
325 080
245 715
383 476

11 578

1 409 129

2 249 391
2 128 102

121 289

2 249 391
155 613
521 060
663 218
595 077
109 350

17 950
36 316
19 726
11 231
82 283

8 466
23 638

5 463

2 128 102
48 242
27 244

100 000
93 300
85 000

565 341
92 000
23 279

190 994
902 394
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