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Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) se sídlem v Liberci byl založen v roce 1996 a sdru-
žuje členy se zájmem o přírodu, historii a kulturní tradice Jizerských hor a Ještědského
hřbetu. Zejména v praktických opatřeních pro ochranu přírody JJHS rozšířil svoji působ-
nost téměř na celé území Libereckého kraje. Je otevřeným občanským sdružením přijíma-
jícím své 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 své webové stránky na adrese
www.horskyspolek.cz, kde je možné nalézt informace o činnosti JJHS včetně mnoha 
fotografií. 

Ochrana přírody
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 Frýd lant -
sku i Českolipsku. Vyznačujeme hranice rezervací, pečujeme o 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 návštěvní-
ků, 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
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Stavba oplocenky v Přírodní rezervaci Na Čihadle
Foto Otto Ulman



Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu 
Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery 

Foto Michal Vinař
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ČR – Správou CHKO Jizerské hory, Správou CHKO Český ráj, Správou CHKO Lužické hory,
Krajským úřadem Libereckého kraje, Lesy České republiky, s. p., s obcemi i nevládními
organizacemi v celém Libereckém kraji.

Publikační činnost
Vydáváme populárně naučné publikace věnované různým tématům z oblasti Jizerských
hor, Ještědu a Frýdlantského výběžku, 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 nut-
nost ochrany tohoto dědictví. 

Od roku 2003 vydáváme také 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 přímo v terénu seznamují návštěvníky s přírodními a historickými zají-
ma vostmi jednotlivých území. Zabýváme se hlubším poznáním významných lokalit 

4

Předávání dokončené vyhlídky na Naučné stezce Jedlový důl projektové manažerce 
Ing.Tereze Lorencové ze Státního fondu životního prostředí 

Foto Pavel Schneider



z pohledu historického, kulturního nebo přírodovědného. Organizujeme výlety a vlasti-
vědné 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.
Současně provádíme rekonstrukce a údržbu vyhlídkových míst v Jizerských horách a okolí. 

Organizujeme různé akce pro veřejnost spojené se sportovně-turistickými výkony i kul-
turními pořady v přírodě nebo na nich spolupracujeme, např. Soutěž stovkařů, Slavnosti
Ještědu, Slavnosti Slunovratu aj.

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.
Hlavním posláním pozemkového spolku JJHS je přímá ochrana vybraných lokalit s vý -
znamnou 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.

Sekáči na Pralouce v osadě Jizerka
Foto Milan Drahoňovský
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Sekání luk v osadě Jizerka.
Odpočinek po řádně vykonané práci.

Foto Milan Drahoňovský
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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 zalo-
žení 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 ho -
rách první turistické stezky, vydával mapy a průvodce, stavěl rozhledny i horské chaty. Od
roku 1891 vydával také obsáhlé ročenky, sloužící dodnes jako cenný zdroj informací 
o Liberecku. Pravděpodobně největším počinem DGV byla stavba ještědského hotelu,
dokončeného roku 1907 (shořel v roce 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 2011 bylo přijato 11 nových členů, 2 členové zemřeli. 

Členové přijatí do JJHS v roce 2011: Jana Eichlerová, Leoš Chládek, Štěpánka Klímková,
Michaela Niedobová, Zdeňka Prokůpková, Jan Suchl mladší, Ondřej Šíp, Josef Šorm, Marie
Ulmanová, Jiří Vacek, Jan Vrabec. 

Zemřela paní Almut Preussler a pan Jiří Dušek.
JJHS měl k 31. 12. 2011 celkem 291 členů.

Výbor 
V roce 2011 pracoval výbor JJHS v následujícím složení:

Ing. Pavel Vonička předseda, člen redakční rady, projekty, informační 
tabule, publikace, společenské akce, zpravodaj; 
pavel.vonicka@muzeumlb.cz

Leoš Vašina místopředseda, projekty, granty, zakázky, jednání 
s investory i subdodavateli; horskyspolek@volny.cz

Stanislav Linda hospodář (od 9. 4. 2011), ekonomicko-provozní 
činnosti, spolupráce s podnikatelskou sférou; 
linda@elitronic.cz

Ing. Martin Rejlek hospodář (do 9. 4. 2011); martin.rejlek@post.cz
Ing. Pavel Schneider zapisovatel, člen redakční rady, zpravodaj, 

www stránky, tiskové zprávy, kulturní a sportovní akce; 
pschneider@centrum.cz

Milan Drahoňovský fotodokumentace, propagace; milan@photo-bank.cz
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Petr Polda člen redakční rady, grafická příprava ročenky, 
propagačních materiálů, informačních tabulí apod., 
společenské akce; ferdys.polda@tiscali.cz

Otokar Simm předseda redakční rady, publikační činnost, redakce 
ročenek; o.simm@seznam.cz 

Milan Šteinfest práce v terénu, společenské akce (od 9. 4. 2011); 
mad.milan@seznam.cz

Otto Ulman práce v terénu (od 9. 4. 2011); o.ulman@centrum.cz

Revizní komise
MUDr. Tomáš Klimovič – předseda
Ing. Lucie Podhorová 
Milada Škodová 

Zaměstnanci
Leoš Vašina vedoucí kanceláře, realizace projektů a zakázek
Dana Nechvílová účetnictví, administrativa
Tomáš Trejbal realizace projektů a zakázek

Činnost Jizersko-ještědského horského
spolku v roce 2011
Realizace praktických opatření 
v ochraně přírody a krajiny

Projekt obnovy návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť 
v CHKO Jizerské hory
Činnost zaměstnanců JJHS a brigádníků z řad našich členů byla v roce 2011 soustředěna
především na realizaci dlouhodobého projektu, na který jsme získali podporu z Ope -
račního programu životní prostředí. Tento projekt, jehož realizace je rozložena do dvou let,
se skládá ze dvou částí. První část spočívá v obnově návštěvnické infrastruktury v CHKO
Jizerské hory, druhou část tvoří praktická opatření směřující k revitalizaci rašelinišť. Na
financování se dále podílí Správa CHKO Jizerské hory, Lesy České republiky, Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor a Liberecký kraj. 

Rekonstrukce Naučné stezky Jedlový důl
Během jarního období jsme provedli kompletní rekonstrukci Naučné stezky Jedlový důl,
která prochází údolím říčky Jedlové, chráněným v Přírodní rezervaci Jedlový důl. Na šesti
informačních tabulích se mohou návštěvníci seznámit s přírodními zajímavostmi tohoto
cenného území, které je součástí Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, důvody jeho
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Nově zhotovený chodník na Naučné stezce Jedlový důl 
a zábradlí na vyhlídce u vodopádu

Foto Pavel Schneider

Rekonstrukce zábradlí vyhlídky u vodopádu Jedlové
Foto Leoš Vašina ml.
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ochrany a způsoby péče o lesní porosty. Původní stezku vytvořila v roce 2000 Společnost
pro Jizerské hory, o. p. s. ve spolupráci s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
a Správou CHKO Jizerské hory. V podmáčených úsecích stezky jsme instalovali nové pova-
lové chodníky z dubových fošen, opravili či nově zhotovili svodnice pro odtok vody, na
vyhlídce u vodopádu Jedlové jsme obnovili zábradlí a na stezku umístili také nové infor-
mační tabule. 

Oplocenka a vyhlídková věž v rašeliništi Na Čihadle
V rašeliništi Na Čihadle jsme zhotovili nové oplocení, které ohraničuje stejnojmennou 
přírodní rezervaci. S rozebráním a odvozem původního, značně poškozeného oplocení 
a vyhlídkové věže, která již také dosloužila, nám pomohli členové oddílu Mladí ochránci
Jizerských hor pod vedením Tomáše Klimoviče.

V roce 2012 zde postavíme novou vyhlídkovou věž pro návštěvníky a obnovíme pova-
 lový chodník, který k ní vede.

Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery
Druhá část výše zmíněného projektu představuje revitalizační opatření v ochranném
pásmu NPR Rašeliniště Jizery, která spočívají v přehrazování melioračních rýh dřevěnými
(smrkovými) přehrádkami, jež mohou být vodorovné nebo svislé, v závislosti na profilu
meliorační rýhy. Během dvou let zde zhotovíme více než 200 takových přehrádek, více jak
polovina byla vybudována v roce 2011. Po jejich naplnění vodou se postupně zvýší hladina
spodní vody na rašeliništi a zabrání se jejímu zrychlenému odtoku. Smyslem těchto opa-
tření je zastavení degradace rašelinišť vysycháním a navrácení původních rostlinných spo-
lečenstev. Obdobné opatření jsme prováděli již v roce 2009 na vrchovišti Klugeho louka.
Více se o problematice revitalizace rašelinišť dozvíte v samostatném článku Leoše Vašiny
mladšího a Michala Vinaře v této ročence. 

Úklid v Přírodní rezervaci Meandry Smědé
Když se řekne „Smědá“, vybaví se většině lidí tok řeky plný zákrutů, meandrů a slepých
ramen, který se během času zařezává do okolních luk. Pro členy a přátele Jizersko-ještěd-
ského horského spolku (JJHS) je toto slovo i synonymem každoročního prvního jarního
setkání, táboření a především sbírání odpadků nashromážděných v meandrech Smědé 
po jarních záplavách. 

Povodně nejsou v této malebné frýdlantské krajině ničím neobvyklým, přicházejí každo-
 ročně spolu s táním sněhu v blízkých Jizerských horách. Ale v roce 2010 zastihla zdejší kraj
srpnová tisíciletá voda, jejíž důsledky byly nesrovnatelné s běžnými povodněmi. Z malin-
kých potůčků se staly mohutné řeky, které s sebou bez milosti braly vše, co jim stálo v cestě.
I říčka Smědá se na krátký čas stala běsnícím živlem zanechávajícím spoušť. V meandrech
řeky se tak v roce 2011 členové JJHS a turistického oddílu Kletr nepotýkali jen s běžným
odpadem, ale i s ledničkami, bednami po munici, barely, kontejnery, částmi automobilů,
lyžemi, gauči či pneumatikami od traktorů. 

Sedmý ročník uklízení meandrů Smědé se konal od pátku 15. 4. do neděle 17. 4. 2011.
Během těchto tří dní jsme sesbírali 96 pneumatik (z toho 10 od traktorů), 4 ledničky, 3 kon-
tejnery na tříděný odpad, 5 záchodových prkének, 15 barelů na vodu, několik desítek cívek
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Příprava materiálu a stavba oplocenky v PR Na Čihadle
Foto Milan Drahoňovský
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nití a na dvě stě pytlů drobnějších odpadků. Toto množství značně převyšovalo objem věcí
sesbíraných v minulých letech. Uklidili jsme tak levý břeh řeky od mostku v Předláncích 
k tradičnímu tábořišti. Po vyčerpávající práci čekala na všechny v táboře odměna v podobě
dobrot z řeznictví u Kloučků, guláše od místopředsedy spolku a vynikajícího piva z pivo-
 varu Hols. Celá akce se konala pod záštitou Libereckého kraje a s podporou firmy Termizo. 

Kosení luk v Jizerských horách
Již tradičně se od pátku 22. 7. 2011 sešli na Jizerce členové Jizersko-ještědského horského
spolku, aby společnými silami pokosili a uklidili cenné louky v Přírodní rezervaci Bukovec.
Tato letní akce je bezesporu jednou z nejnavštěvovanějších, které JJHS pořádá. Pravidelně
se na ni sjíždí několik desítek účastníků, kteří se tak chtějí zapojit do praktické ochrany 
přírody v Jizerských horách. Louky v Přírodní rezervaci Bukovec s výskytem upolínu nej-
vyššího, kropenáče vytrvalého či pětiprstky žežulníku patří mezi botanicky nejbohatší
lokality Jizerských hor. Kosíme je vždy po odkvětu vzácných rostlin, aby se omezil rozvoj
rostlin běžných a také aby se zabránilo zarůstání luk náletovými dřevinami. 

JJHS se dále jako akreditovaný pozemkový spolek stará ještě o další lokality v Jizerských
horách. V rámci této letní brigády jsme pokosili i část orchidejové louky na Václavíkově
Studánce. Tato „brigáda“ není jen čistě pracovní, jde na ní také o setkávání lidí, kteří mají
společné zájmy v ochraně přírody. 

Čištění meandrů Smědé po velkých záplavách v roce 2010
Foto Petr Polda
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Foto Petr Polda

Jarní úklid v Přírodní rezervaci Meandry Smědé
Foto Pavlína Voničková
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Tůně pro rozmnožování obojživelníků v údolí Lučního potoka
Stejně jako v minulých letech, i v roce 2011 pokračoval Jizersko-ještědský horský spolek 
v realizaci praktických opatření pro podporu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.
Tentokrát jsme vytipovali lokalitu přímo v Liberci, a to ve Veseckém údolí, které je cenné
pro svou rozmanitost stanovišť. Vesecký neboli Luční potok zde má přirozený charakter 
a protéká krajinou s mozaikou luk, pastvin a lesních porostů. V nivě potoka se nacházejí
mokřady, na kterých roste řada vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. vachta troj-
 listá, sítina ostrokvětá a mochna bahenní. Nalezneme zde i mnoho na vodu vázaných živo-
čichů, jako je např. mihule potoční, skokan štíhlý, čolek horský, ropucha obecná, z plazů
pak užovka obojková. K vzácnějším zástupcům hmyzu patří některé vážky, např. klínatka
obecná a páskovec kroužkovaný. 

Z důvodu ochrany populace celoevropsky ohroženého a chráněného druhu živočicha –
mihule potoční – byl úsek Lučního potoka od osady Horní Podlesí po okraj liberecké měst-
ské části Vesec zařazen mezi evropsky významné lokality (EVL).  

V údolí nalezneme celou řadu uměle vytvořených vodních nádrží, bohužel je všechny
spojuje stejný osud. V průběhu času docházelo k jejich postupnému zazemňování hroma-
děním organického materiálu z odumřelého listového opadu. Materiál na dně tůněk zetlí-
val a docházelo ke kontaminaci vody. Následkem tohoto dlouhodobého procesu se tůňky
staly pro rozmnožování obojživelníků nevhodné. 

V rámci Programu péče o krajinu byl proto zpracován projekt na obnovu a vytvoření
tůní pro rozmnožování obojživelníků. Lokalita se nachází asi půl kilometru po proudu

Úklid trávy z čerstvě pokosené Pralouky v osadě Jizerka
Foto Milan Drahoňovský
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Hloubení tůně pro rozmnožování obojživelníků v údolí Lučního potoka 
ve Vesci u Liberce

Nadšení tvůrců nad dokonaným dílem

Foto Leoš Vašina ml.
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Vyřezávání náletových dřevin a čištění tůní v údolí Lučního potoka ve Vesci u Liberce

Hloubení nové tůně pro rozmnožování obojživelníků
Foto Leoš Vašina ml.
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Lučního potoka, směrem od Veseckého rybníka. Do projektu byly navrženy dvě stávající,
zazemněné tůně a vytvoření jedné nové. Po konzultaci s odbornými pracovníky AOPK ČR
byly určeny rozměry nové tůně 8 x 4 m o maximální hloubce 0,8 m. Vytyčena byla její 
přesná poloha tak, aby co nejlépe vyhovovala rozmnožovacím nárokům obojživelníků. 

Z důvodu nedostupnosti lokality pro jakoukoli mechanizaci a snahy předejít vzniku
vedlejších škod během hloubení tůní prováděli dobrovolníci z řad JJHS veškeré práce ručně.
Při tvorbě nové tůně bylo přemístěno téměř 13,5 kubických metrů promáčené zeminy,
pokáceno a spáleno několik desítek náletových dřevin, čímž došlo nejen k celkovému ote-
vření a prosvětlení prostoru, ale také k omezení ukládání listového opadu na dnech tůněk.
Akci provázelo v neděli 9. října 2011 silně nepříznivé počasí, což  nám ale nezabránilo dílo
dokončit.

Další praktická opatření k ochraně přírody provedená v roce 2011
— údržba Naučné stezky Tři iseriny;
— kosení luk a odstranění biomasy v Přírodní památce Tichá říčka;
— sběr a odvoz odpadků v I. zóně CHKO Jizerské hory podél silnice Oldřichov v Hájích–

Raspenava;
— označení památných stromů v CHKO Jizerské hory;
— obnova značení hranic CHKO Lužické hory;
— výměna poškozených infotabulí v CHKO Lužické hory;
— označení registrovaných významných krajinných prvků a památných stromů pro

Magistrát města Liberce;
— instalace hraničních tabulí v Přírodní památce Konvalinkový vrch;
— obnova hraničních tabulí v Přírodní rezervaci Hamrštejn;
— zhotovení informačních tabulí pro evropsky významné lokality na území Libereckého

kraje a jejich umístění v terénu;
— obnova Skautské studánky nad Lidovými sady v Liberci;

Publikační činnost 
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2010
Začátkem dubna 2011 vyšla Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2010, v pořadí
již devátá. JJHS se tak snaží navázat na dnes již legendární ročenky vydávané Německým
horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Za těch pár let si ročenky JJHS našly
vlastní tvář. Jejich náplň je nejen pestrá, ale i hodnotná a na rozdíl od těch ostatních apoli-
tická. V ročence 2010 lze kromě Výroční zprávy JJHS nalézt řadu původních textů, hod-
 notná je i spousta dalších zajímavých informací. Jen namátkově – Miloslav Nevrlý poodha-
lil tajemství libereckého Šibeničního vrchu, Michal Čech doprovodil čtenáře zubačkou do
Polska, významný objev vojenského opevnění u Lukášova přiblížil Martin Nechvíle, Libor
Stejskal se odborně zabýval ochranou území pro případné stavby přehrad, Antonín Pa -
luska přinesl zajímavý pohled na Čertovu zeď v Podještědí. Za památnými stromy Frýdlant -
ska nás zavedla Šárka Mazánková. Po roční přestávce se v této ročence opět objevil rozho-
vor se zajímavou osobností spojenou s Jizerskými horami, tentokrát s lesníkem Zdeňkem
Ciprou. 



18

Kulturní a společenské akce
Tradiční ples JJHS
K tanci i přátelskému posezení se členové JJHS a řada hostů opět sešli v pátek 18. 2. 2011 
v tanečním sále restaurace u Košků. Stejně jako předešlé, byl i tento ples JJHS velmi vyda-
řený, k tanci i poslechu hrála již tradičně country kapela Sešlost. Nechyběla mj. bohatá
tombola s voňavými dobrotami z řeznictví Klouček a samozřejmě hlavní cena – soudek
lahodného piva Konrád z pivovaru Hols. Zpestřením bylo vystoupení skupiny Caledonian
Club, která nám předvedla ukázku skotských tanců. 

Slavnosti slunovratu opět na Martinské stěně
V sobotu 18. 6. 2011 zorganizoval JJHS na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky
Martinská stěna v Liberci-Kateřinkách opět představení nazvané Slavnosti slunovratu.
Nejprve vystoupili členové divadla Rolnička s představením Velká medvědí pohádka, poté
členové skupiny Caledonian Club předvedli ukázku skotských tanců a nakonec zahrála
bluegrassová kapela Namodro. Před začátkem představení si malí návštěvníci prošli po -
hádkový les, který jim připravil turistický oddíl Kletr. Vstup pro všechny byl již tradičně
zdarma, jelikož akce je finančně podpořena z Kulturního fondu Statutárního města
Liberec. 

Prodej lístků do tomboly na tradičním plese JJHS v restauraci U Košků v Liberci
Foto Michal Tichý
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Tradiční spolkový ples v restauraci U Košků v Liberci
Foto Michal Tichý
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Slavnosti slunovratu na Martinské stěně v Kateřinkách
Foto Milan Drahoňovský
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Závody ve vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu
V sobotu 9. 7. 2011 pořádal JJHS již osmý ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol
Ještědu v rámci akce Oslavy Ještědu 2011. Závodníci vynášejí na zádech padesátilitrové sudy
piva od spodní stanice lanovky na vrchol Ještědu. Letos se počtvrté konala i dámská kate-
gorie této disciplíny s patnáctilitrovými sudy. 

Závodu se zúčastnilo pět mužů a jedna žena a všichni soutěž zdárně dokončili. Ve výbor-
ném čase 48,5 minuty opět zvítězil vítěz minulého ročníku Ondřej Pleštil, který o 46 minut
porazil druhého Petra Beitla. Rekord 39 minut, který vytvořil Milan Marhan v roce 2006,
však nepadl. Třetí skončil Petr Ivanič, následoval jej Stanislav Jelínek a Marek Řeháček.

Jedinou účastnicí ženské kategorie byla Romana Prošková, která zdolala vrchol v čase 
1 hodina a 5,5 minuty. Rekord v této kategorii vytvořila v roce 2008 Jana Chocholoušková
v čase 31:40.

Ceny pro závodníky v podobě poukazů na ubytování v hotelu Ještěd a útratu v restau-
raci poskytla společnost Ještěd, s. r. o., provozovatel hotelu Ještěd. 

Rekordman Soutěže stovkařů
Dne 22. 12. 2011 dokončil Jiří Mánek, účastník Soutěže stovkařů, obnovené Jizer sko-ještěd-
ským horským spolkem, svůj 2 000. výstup na horu Ještěd a stal se tak novodobým rekord-
manem soutěže. Od obnovení soutěže v roce 2000 se nic podobného nikomu jinému 
nepodařilo. Absolutního rekordu 5 000 výstupů dosáhla v roce 1937 v původní soutěži 
pořádané Německým horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory (DGV) Frieda Man -
deliková, která získala stříbrný stovkařský odznak. Na tento rekord již Jiří Mánek pravdě-
 podobně útočit nebude, protože prohlásil, že si chce od Ještědu trochu odpočinout, ale 
kdo ví… 

Více se o výstupech dozvíte v článku Jiřího Mánka v této ročence.

Vystoupení taneční skupiny Caledonian Club na Slavnostech slunovratu 
Foto Milan Drahoňovský
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Spolkový výlet na Pálavu
Ve dnech 27.–30. října se 25 členů našeho spolku sešlo na železničním nádraží v Liberci,
aby vlakem společně odcestovalo na čtyřdenní exkurzi na jižní Moravu, do CHKO Pálava.
Šestihodinová cesta z Liberce do obce Popice s přestupy v Pardubicích a Brně uběhla rych-
le, neboť jsme si ji zpestřili jednak zpěvem za doprovodu Ferdyšovy kytary, jednak koláčky
od Moniky Voničkové a různými osvěžujícími nápoji. Z Popic jsme se za slunného počasí
vydali pěšky přes Strachotín a po hrázi mezi střední a dolní Novomlýnskou nádrží do
Dolních Věstonic, kde jsme měli zajištěny noclehy v místní turistické ubytovně. 

Během následujících dní jsme absolvovali dva výlety do Pavlovských kopců. V pátek 
28. října jsme se autobusem přemístili do Mikulova, odkud jsme po prohlídce historického
centra vystoupali na Svatý kopeček. Odtud jsme pokračovali přes Turold a Stolovou horu
do Klentnice a po krátkém občerstvení ve zdejší restauraci jsme se vinohrady i křovinami
zarostlými stráněmi pod Pálavou dostali k obci Horní Věstonice. Nečekaně přišel zlatý hřeb
dne – náhodná a neplánovaná návštěva vinného sklípku pana Josefa Červinky. Po ochut-
návce jeho skvělých vín nás čekal návrat po silnici do Dolních Věstonic na ubytovnu, kde
jsme setrvali v družné společenské zábavě. Následující den část výpravy odjela do Mikulova
k prohlídce zámku, část se vydala přímo z Dolních Věstonic podél vinohradů na nejvyšší
vrchol Pavlovských vrchů Děvín. Pokračovali jsme po hřebenu na Děvičky (Dívčí hrady),
prudkým sestupem do další známé vinařské obce – Pavlova –, a podél dolní Novomlýnské
nádrže zpět do Dolních Věstonic.

V neděli, plni krásných zážitků, burčáku i zralého vína jsme se, ač neradi, museli roz-
loučit s tímto krásným a pohostinným krajem a v Popicích nastoupit na zpáteční vlak. Výlet
byl velice vydařený, k čemuž přispělo nejen pěkné počasí babího léta, ale také skvělá orga-
nizace Standy Lindy, který zájezd připravil a vedl.

Oblíbená soutěž siláků – vynášení sudů s pivem na vrchol Ještědu
Foto Milan Drahoňovský
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Březnové brodění Bulovského potoka v Poustecké oboře 
v rámci spolkového výletu na Frýdlantsko

Foto Petr Polda

Košt dobrého vínečka ve sklípku pana Josefa Červinky v Horních Věstonicích
Foto Milan Drahoňovský
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Spolkový výlet na Pálavu – na Svatém kopečku v Mikulově
Foto Stanislav Linda

Z Mikulova do Dolních Věstonic
Foto Milan Drahoňovský
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Výročí patnácti let trvání spolku – pěkně jsme to U Šámalů rozjeli
Foto Milan Drahoňovský
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Zpráva o hospodaření za rok 2011
MAJETEK ZA ROK 2011
peníze v hotovosti 33 904
peníze na bankovních účtech 177 557
dlouhodobý hmotný majetek 1 337 469 
podíly na ovládaných osobách 200 000
publikace na skladě 556 272
propagační materiál na skladě, ostatní materiál 51 967
pohledávky 78 615
závazky, jiná pasiva – -1 194 765
majetek celkem 1 241 019

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
náklady celkem 1 344 673
výnosy celkem 1 310 526
ztráta -34 147

kancelářské potřeby 4 438
materiál k pracím v terénu 75 898
PHM 93 083
nákup knih a časopisů 396
nákup drobného majetku 20 583
materiál na opravu a údržbu auta 916
spotřeba energie – plyn, elektřina, voda 15 350
prodané zboží – propagační materiál 1 775
opravy a údržba – auto a nářadí 59 602
cestovné, stravné, ubytování – brigády 17 785
pohoštění, potraviny 36 699
poštovné, telefon, nájemné, internet, kopírování, software 141 993
subdodávky 154 235
tisk publikací, grafické práce, distribuce publikací 110 600
autorské honoráře 0
služby k pracím v terénu 25 654
zpracování projektových žádostí a projektová dokumentace 4 560
kulturní produkce 25 500
nájemné garáž, pozemky, pronájem sálu, různé služby 5 639
přepravní a skladové služby, parkovné 2 277
poskytnuté členské příspěvky 1 000
mzdové náklady – zaměstnanci, brigádníci 266 589
zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady 95 280
silniční daň, dálniční známka, správní poplatky 5 840
finanční dary, akreditační poplatek 5 000
bank. popl., povinné ručení, pojištění TREND,
pojištění auta, úroky z úvěru 47 729
odpisy dlouhodobého majetku 126 252
náklady celkem 1 344 673

prodej publikací 289 270
práce v terénu 774 223
reklama, poštovné, balné – dobírky, nájemné, telef. 119 242
prodej propagačního materiálu 1 950
změna stavu výrobků -172 013
jiné provozní výnosy, úroky 13
sponzorské dary    5 000
nadační příspěvky 62 000
grant MŽP – tůně 30 360
členské příspěvky 41 592
dotace KÚLK 50 000
dotace Statutární město Liberec   57 000
ÚV RČSOP, SFŽP-NS Jedlový důl   51 889
výnosy celkem 1 310 526
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Ročenky vydané Jizersko-ještědským horským spolkem
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Nabídka publikací vydaných 
Jizersko-ještědským horským spolkem
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Výroční členská schůze v Pivovarské restauraci ve Vratislavicích nad Nisou
Foto Milan Drahoňovský
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