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Vážení členové Jizersko-ještědského horského spolku,
loňský rok 2018 se ukázal jako velice suchý a můžeme

jen doufat, že se stejný scénář nebude opakovat v bu-
doucích letech. Svým drobným dílem snad přispěl JJHS
ke zlepšení vodního režimu krajiny vybudováním pře-
hrádek na rašeliništích a tůní pro obojživelníky. V tomto
trendu bychom rádi pokračovali i v následujících letech
a plánujeme vytvoření dalších tůní a přehrádek v rašeli-
ništích. Kromě toho bychom rádi ovlivnili záměr rozší-
ření sjezdovek na Ještědu tak, aby byl v souladu se sou-
časnou strategií boje proti suchu a zadržování vody 

v krajině. Dnešní stav s využíváním pitné vody pro za-
sněžování lyžařského areálu považujeme za nepřijatelný
a budeme se snažit prosadit maximální možné využití
dešťové a mělké podzemní vody s maximálně citlivým
začleněním všech technických prvků do okolní krajiny.

Věřme, že stromy, které jsme zasadili na oslavu stého
výročí založení Československé republiky na Javorníku,
v Liberci – Dolním Hanychově a v Bulovce, budou mít
dostatek vláhy a přežijí nás všechny jako odkaz pro 
budoucí generace. Každý jednotlivý strom znamená 
obrovské množství zadržené vody v krajině, což dost
podstatně doplňuje jejich historický symbolický význam.

Přeji všem příjemné prožití  zimních a jarních dní 
a doufám v setkání na některé z plánovaných spolkových
akcí.

Ing. Pavel Schneider, předseda výboru JJHS

Spolek potřebuje 
nového stálého pracovníka
Jizersko-ještědský horský spolek kromě akcí pro své
členy realizuje také rozsáhlé projekty v oblasti ochrany
přírody, s nimiž se pojí velký objem pracovní činnosti.
Jen malou část lze realizovat kolektivními brigádami
členů spolku o víkendu. Nejen samotná práce v terénu,
ale zejména její organizace a administrativní zajištění
jsou stále náročnější. Existuje i potenciál pro rozšíření
této aktivity spolku, a tím i ke zvýšení jeho příjmů.
Výbor a zaměstnanci spolku došli k závěru, že optimál-
ním krokem je sehnat a přijmout nového zaměstnance.
To je dnes velmi obtížné. Navíc jeho osobní profil je dost
specifický: musí být schopen fyzicky náročné práce 
v terénu, měl by umět tuto práci organizovat a musí zvlá-
dat část administrativních úkonů (ve spolupráci 
s dalšími zaměstnanci spolku). Nezbytné je, aby měl 
pozitivní vztah k přírodě a krajině, ideálně i dobrou zna-
lost místních reálií na území, kde JJHS působí.

Obracíme se tedy na členy spolku, aby zvážili, zda ně-
koho vhodného neznají ve svém okolí. Případné tipy
pak sdělte komukoli z členů výboru. Děkujeme!

L. Stejskal

Nabídka starších vydání Ročenky 
Jizersko-ještědského horského spolku
Ve skladu spolkových publikací je u některých ročníků
Ročenky k dispozici větší než malé množství výtisků.
Proto nabízíme členům spolku možnost získání těchto
exemplářů bezplatně. Ročenky zůstávají i po letech hod-
notným informačním a dokumentárním dílem, a ze-
jména některé ročníky obsahují skutečné poklady, te-
prve s odstupem času doceněné. Proto je třeba s využi-
tím nabídky neotálet.
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Výlet do pivovaru 
Klášter Hradiště nad Jizerou
Sobota 1. prosince 2018
Loňská pivovarně-adventní výprava zamířila do Poji-
zeří, do pivovaru historicky mimořádně významného,
založeného v 16. století na místě cisterciáckého kláštera 
z 12. století. Z nádraží ČD v Liberci jsme odjeli do 
Bakova nad Jizerou. Navštívili jsme zříceninu hradu 
Zvířetice a přesunuli jsme se po Zlaté stezce Českého
ráje údolím NPP Rečkov do pivovaru. Zajímavá pro-
hlídka byla samozřejmě zakončena ochutnávkou vý -
borného pivečka. K posezení byla rezervována pivo -
varská restaurace Skála, kde jsme se dobře napili a na-
jedli. Kolem 20. hodiny jsme odjeli vlakem zpět do
Liberce. M. Vinař

Obrázková kronika

Naše výprava do Klášterského pivovaru kráčela z Bakova nad Jizerou pestrou krajinou po Zlaté stezce Českého ráje, 
ze které jsme si „odskočili“ na zimní prohlídku zříceniny hradu Zvířetice

(foto S. Linda)

Výběr na místě a osobní převzetí prosím směřujte vždy
do úředních hodin kanceláře (Nerudovo nám. 108/1,
460 01 Liberec 1, 1. p. budovy Černý kůň): úterý 9–12
a 13–17 hod. Návštěvy v ostatní dny pouze po dohodě
s Alenou Řebíčkovou (tel.: 721 516 692).



Úklid odpadků podél silnice 
z Oldřichova v Hájích do Raspenavy
Sobota 3. listopadu 2018
Z Oldřichovského sedla se po 9. hodině vydalo něco
přes 30 členů a příznivců spolku (JJHS) s plastovými
pytli vysbírat odpadky podél silnice, která prochází
ochranným pásmem Národní přírodní rezervace Jizer-
skohorské bučiny. Pytle byly postupně sváženy na korbě
spolkového automobilu do frýdlantské provozovny
firmy FCC Česká republika, s. r. o. Naprostou většinu
odpadu tvořily různé obaly od svačin, PET láhve, 
plechovky od piva a dalších nápojů, láhve od alkoholu
a igelitové pytlíky. Častým nálezem byly obaly od jídel
a nápojů z fastfoodů, velkými znečišťovateli (nedopalky,
krabičky od cigaret a vysypané popelníky) jsou také ku-
řáci. Nalezena byla i kompletní sada pneumatik.

Došlo i na kuriózní nález: plechovku s drátky a spí-
načem, připomínající nástražný výbušný systém. Přesně
podle standardního postupu byli přivoláni příslušníci
Policie ČR z obvodního oddělení v Hejnicích, kteří však
předmět bez bližšího průzkumu odvezli. Podezření na
výbušninu se nepotvrdilo, údajně se jednalo o erotickou
pomůcku. O případu dokonce informoval portál
idnes.cz. Tuto lokalitu čistí JJHS pravidelně každý rok.
Po práci se brigádníci sešli k zaslouženému posezení 
v hospodě v Oldřichovském sedle.

P. Schneider, L. Stejskal

Zasazení tří lip k 100. výročí 
založení Československé republiky
24. a 25. říjen 2018
Příspěvkem JJHS k oslavám stého výročí založení 
Československé republiky se stalo vysazení tří lip re -
publiky. První byla vysazena ve středu 24. 10. 2018 
u Javornické kaple na pozemku obce Dlouhý Most za
účasti několika členů spolku a starostky obce Ing. Běly
Ivanové. Druhá výsadba proběhla ve stejný den v Li-
berci – Dolním Hanychově na pozemku statutárního
města Liberec v parku v ulici Ještědská v blízkosti 
tramvajové zastávky Malodoubská. Třetí strom byl 
zasazen ve čtvrtek 25. 10. 2018 v obci Bulovka u kap-
ličky v blízkosti hřbitova na pozemku Římskokatolické
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Vydání Matouschkovy Speciální mapy
Hradčanských stěn 1 : 33 300 
a její křest na Prezidentské chatě
Sobota 24. listopadu 2018 
Na Prezidentské chatě se konal křest Speciální mapy
Hradčanských stěn (Spezial-Karte vom Kummergebirge)
z roku 1929. Tímto reprintem pokračuje Jizersko-ještěd-
ský horský spolek ve vydávání předválečného díla libe-
reckého tvůrce turistických map Josefa Matouschka.
Mapa zobrazuje rozlohou nevelké, ale krajinně 
i přírodovědecky velice cenné území severních Čech,
tvořené převážně středněturonskými kaolinickými 
kvádrovými pískovci, které jsou rozčleněny četnými roklemi a doly. O malebnosti území svědčí i následující

rada autora vlastivědy českolipského okresu z roku 1911
Dr. F. Hant sche la: „Ten, kdo chce užíti dne v požehnaném
Božím míru, nechť zaváže při slunce východu svůj 
cestovní uzlík a vydá se ven do lesního velechrámu 
smaragdově se třpytících Kummerských hor, nejkrásněj-
šího přírodního parku severních Čech.“ Text o mapě 
a jejím tvůrci na zadní straně mapy napsal Miloslav 
Nevrlý, do němčiny jej přeložili manželé Weissovi, ně-
mecko-český slovníček názvů nejvýznamnějších sídel,
vrců, rybníků a vodních toků vytvořil Marek Řeháček.
Text je doplněn reprodukcemi dobových pohlednic ze
sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Vy-
dání mapy podpořil státní podnik Lesy České republiky.

P. Vonička
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Mapu pokřtili: (zleva) P. Vonička, M. Řeháček, M. Nevrlý, M. Kavková, Z. Vitáček, I. Weissová a S. Weiss.
Nálada byla, jako vždy při těchto setkáních, úžasná. K poslechu i k tanci hrála skupina Depozit. 

(foto M. Drahoňovský)

Výchozí a konečné místo na parkovišti U Kozy v Oldřichovském sedle.
Jak už to bývá, po řádném úklidu následovala pořádná bašta.

(foto S. Linda, P. Schneider)



farnosti Bulovka. Slavnostního okamžiku se za větrného
a deštivého počasí kromě několika členů JJHS zúčastnili
také starostka obce paní Romana Šidlová, frýdlantský
farář pan Vít Audy a zejména děti z místní základní 
a mateřské školy – s velkou státní vlajkou a připraveným
pásmem básniček a písniček.

U kořene každé z lip byla ponechána schránka s ně-
kolika aktuálními drobnými mincemi a vzkazy pro 
budoucí generace. Doufejme, že obce lípám zajistí po-
třebnou prvotní péči, což bychom jako členové spolku
měli sledovat a případně s tím pomoci. Přejme stro-
mům, aby se dožily nejen oslav 200., ale i 300. či 
500. výročí založení Československa. Děkujeme našemu
členovi Ing. Ivo Schöttovi za finanční příspěvek na 
pořízení lip. P. Schneider, L. Stejskal
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Lípa republiky na Javorníku
(foto M. Drahoňovský)

Zasazení lípy republiky v Hanychově
(foto M. Drahoňovský)

Bulovka. Při vysazení lípy republiky nepřálo počasí
(foto P. Schneider)

V Ruprechticích jsme odpadky posbíranými v lesíku naplnili velký kontejner
(foto P. Schneider)

Úklid odpadků a vyhloubení tůní 
pro obojživelníky v Ruprechticích
Sobota 20. října 2018
V lesíku v Radčické ulici v Liberci-Ruprechticích se 
přibližně 20 členů a příznivců spolku pustilo do úklidu
odpadků a vykopání čtyř tůní pro obojživelníky. Do 
zalesněného údolí mezi ulicemi Radčická, Kruhová 
a Strážní je přirozeně stahována povrchová a mělká pod-
zemní voda z přilehlého okolí. Relativně zanedbaný pro-
stor s velkým množstvím odpadků sloužil jako černá

skládka i bydliště bezdomovců. Nebyl tak problém 
naplnit přistavený kontejner o objemu 20 m3. Práce to
nebyla vůbec jednoduchá, mnoho odpadků bylo třeba
vykopávat ze země a vyčištěno bylo i několik zemních
jam naplněných odpady včetně pneumatik, starých ko-
berců a lina, velkého množství skla a pochopitelně
plastů.

Přesto si toto území vybralo za svůj domov několik
druhů chráněných obojživelníků včetně mloka skvrni-
tého. Na podporu těchto druhů členové a příznivci
spolku ručně vykopali čtyři tůně – prosté zemní nádrže



obchůzné stezky. Funkční svodnice a stupně usměrní
odtok vody do lesa, kde se může postupně vsáknout do
půdy, aniž by postupně ničila stezky.

Úprava stezky přes Poledník již byla zcela dokončena.
Jednalo se o úpravu úseku zeleně značené turistické
stezky délky cca 1 132 m. Došlo k vybudování (výměně)
5 ks dřevěných svodnic, 79 ks dřevěných stupňů, 24 m
dubových povalových chodníků a úpravu povrchu cesty,
narovnání kamenů a vybudování kamenných stupňů 
v délce úseku cca 323 m. Nové stupně a drobné povalové
chodníky výrazně přispěly k usměrnění a ulehčení po-
hybu pěších turistů a naopak ztížení pohybu cyklistů.
Bohužel, zřejmě právě oni již poškodili část stezky, když
několik nových stupňů bylo rozebráno a zahozeno po
okolí.

Oproti plánům se bohužel nepodařilo dokončit
úpravu stezky údolím Bílého Štolpichu z důvodu opož-
děných subdodávek dubového materiálu realizační
firmě. Je zde hotová zhruba polovina prací a zbytek
bude dokončen na jaře 2019. Práce budou zahájeny
podle klimatických podmínek a dokončeny musí být do
31. května 2019.

Projekt je financován z Operačního programu životní
prostředí, na vlastní spoluúčast spolku přispěly Nadace
Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Liberecký kraj.

P. Schneider, M. Vinař
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vyhloubené pod úroveň terénu. Tůně se ihned začaly 
plnit podzemní i povrchovou vodou z dešťových srážek
a přirozeného povrchového odtoku z okolního terénu.
Lze tak předpokládat, že ve vlhčím období budou tůně
naplněny vodou až po úroveň terénu a vytvoří tak
ideální biotop pro rozmnožování obojživelníků a dal-
ších vodních a na vodu vázaných živočichů.

Celá akce byla podpořena z Ekofondu Statutárního
města Liberec, z dotačního programu péče o krajinu 
vyhlašovaného Ministerstvem životního prostředí 
a Nadačnho fondu Tesco.

P. Schneider, L. Stejskal

Obnova návštěvnické infrastruktury 
v NPR Jizerskohorské bučiny, 
aneb stezku na Poledník 
zdobí nové stupně a povalové chodníky
Květen až září 2018
Jizersko-ještědský horský spolek realizuje v současné
době projekt Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR
Jizerskohorské bučiny, který sestává z úpravy stezky přes
Poledník a údolím Bílého Štolpichu. Obě trasy turistic-
kých stezek procházející NPR Jizersko horské bučiny 
nebyly v ideálním stavu – na mnoha místech docházelo
k vodní erozi, vzniku rigolů, vyskytovaly se tu špatně
překonatelné stupně, výmoly a zamokřená místa. Náv-
štěvníci si pak vyšlapávali cesty okolo a někde se na 
jednom místě vyskytovalo i několik alternativních tras.
Docházelo tak rozšiřování prostoru, který byl zbytečně
prošlapáván turisty a návštěvníci tak ovlivňovali větší
část cenného ekosystému bukového lesa. Problémem
byl i pohyb cyklistů v terénu. Stávající svodnice a pova-
lové chodníky byly již dožilé a ve špatném technickém
stavu.

Hlavním cílem projektu je tedy usměrňovat pohyb
návštěvníků v rezervaci a omezit a předcházet vodní
erozi. Turisté budou automaticky volit nejpohodlnější
upravenou část stezky a přestanou využívat alternativní
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Současně s úklidem lokality byly hloubeny tůně pro obojživelníky
(foto P. Schneider)

Chodník překrývá podmáčený a bahnitý terén
(foto P. Schneider)

Chodník z natíraných dubových fošen
(foto P. Schneider)



11

Velký spolkový výlet na Oravu
Sobota 22. září 2018 až sobota 29. září 2018
Spolková výprava na slovenskou Oravu, Liptov, Roháče,
i do polského Krakova a solných dolů ve Wieličce je bo-
hatě zdokumentována na jjhs.rajce.idnes.cz.
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Kolorit oravských planin (foto M. Drahoňovský)

Zvon Zygmund ve zvonici královského hradu v polském Krakově. Solné doly ve Vieličce (foto M. Drahoňovský, S. Linda)

U dřevěného kostelíka v Tvrdošíně – památka UNESCO (foto M. Drahoňovský)

Radové skály – chodník ze Sivého vrchu (foto M. Drahoňovský)

Vodní mlýn v zapadlé soutěsce Kvačianské doliny
(foto M. Drahoňovský)



Brigáda na odstraněním staré oplocenky 
v přírodní památce U Posedu
Srpen 2018
Několik brigádníků si v hustě zarostlém terénu poradilo
se zbytky staré oplocenky, v minulosti zřízené k ochraně
této lokality, zejména výsadeb břízy a rašelinné květeny
před poškozováním zvěří. Tvrdé klima a špatná údržba
ji natolik poznamenaly, že přestala plnit svůj účel a stá-
vala se nebezpečnou pro pohyb zvěře. Brigádníci oplo-
cenku postupně rozebrali. Ačkoliv bylo dílo staršího
data, pletivo bylo velmi kvalitní a zachovalé. U větší
částí 700 metrového oplocení se muselo přistoupit 
k téměř mravenčí práci se štípačkami a pletivo složitě
vytrhávat z vegetace. Hromady starého pletiva pak byly
odvezeny k likvidaci. M. Vinař

Slavnostní setkání u pramene Jizery
Pátek 3. srpna 2018
Po 20 letech od určení pramene Jizery Stanislavem 
Zajícem se na místě uskutečnilo setkání několika členů

a příznivců JJHS, při němž bylo zároveň popřáno našim
čestným členům Miloslavu Nevrlému (85), Siegfriedu
Weissovi (85) a Stanislavu Zajícovi (77) k jejich život-
ním jubileím.
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Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd
Sobota 15. září 2018
Již patnáctý ročník závodů ve vynášení sudů piva na
vrchol Ještědu v rámci tradičních oslav Ještědu obnášel
nejen královskou kategorii 50litrových sudů od spodní
stanice lanovky na vrchol Ještědu. Loni se podesáté 
konala i dámská kategorie této disciplíny s 15litrovými
sudy, obnovena byla kategorie 30litrových sudů. Před
rokem se poprvé přidala také kategorie rodič s dítětem
v krosně. Loni počasí závodům přálo a všech dvacet zá-
vodníků závod zdárně dokončilo. Ceny pro závodníky
věnovala společnost Ještěd, s. r. o., – provozovatel hotelu
Ještěd, České Radiokomunikace, a. s., a Liberecký kraj.

Sklářská slavnost na Kristiánově
Sobota 1. září 2018
Vloni se po přestávce dané rekonstrukcí Liščí boudy
opět uskutečnila Mariánská sklářská pouť. Spolek při-
chystal stan s prodejem občerstvení – zejména piva 
a klobás – a publikací. Počasí bohužel zcela překazilo 
jinak předvídatelný úspěch z minulých ročníků. Účast
veřejnosti byla kvůli intenzivnímu dešti mizivá, tomu
odpovídaly mizerné prodejní výsledky a nakonec i utr-
žená ztráta. I přesto je třeba poděkovat členům spolku,
kteří přítomnost JJHS zajistili.
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Poslední vrcholový úsek kamenitou pěšinkou
(foto M. Drahoňovský)

Zleva: Stanislav Zajíc, Miloslav Nevrlý a Siegfried Weiss
(foto S. Linda)

Výroční setkání. Pramen Jizery do dnešní podoby upravil Stanislav Zajíc s dalšími členy JJHS v roce 2015.
(foto M. Drahoňovský)



Tábor Lobendava
Sobota 21. července 2018 až sobota 28. července 2018
Spolkový tábor pro rodiny s dětmi, pořádaný na louce
Na Sadě v nejsevernější části Šluknovského výběžku ve
spolupráci s ZO ČSOP Kletr, se vloni uskutečnil v čer-
venci a je bohatě zdokumentován na jjhs.rajce.idnes.cz.
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Sekání luk na Jizerce
Úterý 17. července 2018 až pondělí 23. července 2018
Sekání luk v PR Bukovec a v Bílém Potoce proběhlo 
tradičně jako spolková brigáda s ubytováním na Jizerce
s těžištěm o víkendu 20.–22. července. Počasí přálo 
a organizace i zajištění brigády byly na vysoké úrovni.
Těšíme se na příští ročník!
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Znovu na Jizerce (foto J. Litschová) Zamokřená louka v Bílém Potoce (foto M. Vinař)

Sekáči v Bílém Potoce (foto P. Vonička) Střípky z letního tábora (foto M. Drahoňovský)



               15. února 2019    Spolkový ples
                 6. duben 2019     Členská schůze JJHS v pivovaru ve Vratislavicích n. N.
               27. duben 2019     Úklid PR Meandry Smědé
                 8. červen 2019     Slavnosti slunovratu na Martinské stěně 
                                               v Liberci-Kateřinkách
      17.–25. červen 2019     zájezd na Zakarpatskou Ukrajinu
  14.–20. červenec 2019     Tábor rodičů (prarodičů) s dětmi, 1. turnus
 21.–27. červenec, 2019     Tábor rodičů (prarodičů) s dětmi, 2. turnus
  23.–28. červenec 2019     Sekání luk na Jizerce
                    14. září 2019     Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd

Bližší informace k akcím budou v dostatečném předstihu zveřejněny.
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Slavnosti slunovratu na Martinské stěně
Sobota 16. června 2018
Další z výsostně tradičních podniků Jizersko-ještěd-
ského horského spolku, organizovaný zde již od roku
2004, se konal na místě bývalého – a dnes opět provo-
zovaného – lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna 

v Liberci-Kateřinkách. V programu Slavností sluno-
vratu bylo divadlo Rolnička s dětským představením 
O kohoutkovi a slepičce, T. O. Jizerský bodlák předvedl
ukázky skotských tanců a před začátkem pohádky bylo
pro malé návštěvníky připraveno putování pohádko-
vým lesem!
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Tradiční slavnosti v lesním divadle pod skalní vyhlídkou na Martinské stěně (foto M. Drahoňovský)

Přehled připravovaných spolkových akcí
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Výbor spolku pracuje v následujícím složení:
Ing. Pavel Schneider, předseda, 
pschneider@centrum.cz
Ing. Aleš Kočí, místopředseda, koci@zooliberec.cz
Otto Ulman, DiS., zapisovatel, o.ulman@centrum.cz
Milan Drahoňovský – fotograf, propagace,
milan@photo-bank.cz
Petr Polda – grafická příprava ročenky, informačních
tabulí, společenské akce, ferdys.polda@tiscali.cz
PhDr. Libor Stejskal, PhD., libor.stejskal@seznam.cz
Milan Šteinfest, mad.milan@seznam.cz
Ing. Michal Vinař, hospodář, vinar.michal@email.cz

Schůze výboru se konají zpravidla poslední úterý 
v měsíci od 17 hodin v kanceláři spolku. Čas určený pro
přístup veřejnosti na jednání výboru je vždy od 17.00
do 17.30 hodin.
Termíny příštích schůzí: 

29. 1. 2019, 26. 2. 2019, 26. 3. 2019
Členské příspěvky
Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostní 
platbou na účet spolku: Fio banka, a. s., číslo účtu:
2501113643/2010, variabilní symbol je číslo průkazky,
konstantní symbol 0558, do údaje příkazce uveďte, pro-
sím, své jméno. Zaplatit lze i osobně v kanceláři spolku.
Výše příspěvku je 200 Kč na člena, členové do 18 let 
50 Kč a členové nad 70 let jsou placení příspěvku 
zproštěni.

Upozornění
Podle platných stanov je povinností každého člena,
který není zproštěn placení příspěvku, uhradit jej 
nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Členský příspěvek za letošní rok je tedy nutné uhradit
do 31. 12. 2019.

Žádáme členy o poskytnutí informací o případných
změnách kontaktních údajů, zvláště pak prosíme o sdělení
změn e-mailových adres pro zasílání informací.

Úřední hodiny kanceláře: úterý 9–12 a 13–17 hod.
(Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, 1. p. budovy
Černý kůň.) Návštěvy v ostatní dny pouze po dohodě 
s Alenou Řebíčkovou – telefon 721 516 692.

Zaměstnanci: Leoš Vašina st., Alena Řebíčková, 
Telefon: 485 109 717
E-mail: horskyspolek@volny.cz
Sídlo spolku: Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
IČ: 65100352
Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2501113643/2010

Aktuální informace, zajímavosti a fotografie ze spolkových
akcí naleznete na adrese www.horskyspolek.cz.
Fotogalerie ze spolkových akcí naleznete na adrese
http://jjhs.rajce.idnes.cz/.
Facebook: www.facebook.com/horskyspolek.cz

Zprávy z výboru a kanceláře

Toto je v pořádku – zde zraje klášterské pivko (z exkurze do pivovaru – foto M. Drahoňovský)


