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I.
Krátce o nás

Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal  (dále v textu jen OKS) bylo založeno  v roce 1988. 
Původně jako volné trampské sdružení zaměřené na ochranu Klokočských skal, likvidaci divokých 
skládek a ochranu drobných vodotečí v Zeleném dole. S postupem času a narůstajícími aktivitami 
se stala nutností registrace u Ministerstva vnitra. Právní subjektivitu získala OKS 27. 5. 1994. Od té 
doby pracuje jako občanské sdružení. V některých informačních materiálech je sdružení uváděno 
pod nesprávným názvem Spolek přátel Klokočských skal.

  Činnost sdružení je řízena tříčlenným výkonným výborem .
 Sdružení je členem Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a úzce 

spolupracuje s obcemi Klokočí, Mírová pod Kozákovem,
Velmi úzce spolupracuje sdružení s se slovenkými sdružení Leustah,Čabraď,  
Někteří členové os. OKS  pracují jako dobrovolní strážci ochrany přírody pro Krajský úřad 

Libereckého kraje. Velmi dobrá je též spolupráce s Městem Turnov, odborem cestovního ruchu a 
životního prostředí a se Správou CHKO Český ráj.

Vedení sdružení:
Předsedkyně: Šárka Černíková  
Jednatel: Vít Jaburek
Jednatel: Ondřej Rajcsányi

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základě objednávek pro sdružení vykonávají činnost:,
Administrativa, tiskové zprávy, poradenství,prezentace,hlavní lektor ekologické výchovy :
 Hana Talli Hlubučková
Účetnictví: Lucie Vinařová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost sdružení je rozložena do čtyř hlavních částí:
1) Péče a provoz zříceniny hradu Rotštejn
2) Péče o přírodní rezervaci Klokočské skály
3)Osvětová a vzdělávací činnost, enviromentální a ekologická výchova
4 )Osvětová a vzdělávací činnost v rámci spolupráce s jinými NNO 

II.
Péče a provoz zříceniny hradu Rotštejn

Od  5.3.kdy  jsme  víkendově  otevřeli  do  31.10  navštívilo  hrad  i  přes  deštivé  počasí  léta 
celkem 13 100 návštěvníků. Veselého hradního koledování 24.12. se zúčastnilo 45 návštěvníků 

Na hradě proběhly tyto akce  určené široké veřejnosti. 
Akce s enviromentální a ekologickou tematikou jsou označeny dále v textu velkým (E)
 
21- 25. dubna Výstava Velikonoce nejen v lidové tradici, 
výtvarné  dílny  pro  děti  -perníčková,  papírová,  proutěná.  V  pondělí   velikonoční  soutěž.
23. - 24. dubna  veselá šermířská pohádka se zpěvy Kterak čerti pomohli Bětušce ke štěstí  .
Začátky představení  sobota:  23.  dubna v 11.00 ve 13.00 v 15.00,  neděle 24.  dubna:  v  11.00 - 
poslední představení ve 13.00 pro velký zájem bylo přidáno představení v 15.00.
 



Na den Země do země - setkání milovníků 
rostlinek s hradní paní na Rotštejně. V sobotu 
16.dubna 2011 od 11 hodin v prostoru černé 
kuchyně a hradního jádra byly připraveny 
kořenáče, zemina, semínka a sazenice 
rostlinek.Zájemnco se zúčastnili  sázení a setí 
bylinek na zdejší hradní zahrádku.
Na nejmenší děti čekalavýtvarní dílna s tématem 
Vstávej semínko holala-originální omalovánku na 
toto téma připravila ,,Teta Jana"-libercká 
výtvarnice Jana Vaváková -Cvrčková. 

30. dubna – 1. května A tak šel čas kolem nás - 
výstava ke 23. výročí založení os. OKS  (E)

7. - 8. května A tak šel čas kolem nás - výstava ke 23. výročí založení os. OKS  (E)

13.-19.června a dále od 27- 30. června Bylinková setkávání nejen nad zahrádkou hradní paní 
-tradiční povídání o bylinkách, malá výstava věnovaná otci bylikářství Mattiollimu,poznávání 
bylinek, setkání nad lístky s herbáře, herbář je když ….  (E)

1.- 9. července Za tajemstvím hradní kuchyně - stravovací návyky našich předků dobové 
recepty,ochutnávky… 

10. července - 7. srpna Dny svaté Markéty - Čtyřtýdenní kombinovaný program přinesl výstavu 
historii pečení chleba, zajímavosti o polozapomentuté pohance či jáhlech, soutěž v určování druhů 
obilí a poznávání produktů z něho či odhalování tajemnství chlebového kvásku. Nechyběli ani malé 
výtvarné dílny pro děti-modelujeme z chlebového těsta, kuřátko a obilí, pleteme ze slámy a dílna 
papírová. Potěšily  také ochutnávky různých druhů chleba či ukázky výroby  aranžmá z obilnin a 
jejich malá výstava.  Akci navštívilo 4560lidí starších šeti let. (E)

27-28.srpna Šermířské loučení s létem 13. ročník
Sobota 27. srpna Klolokočí na návsi od 10.00 hod
Bohoslužba ku poctě svatého Václava - patrona České země
Rytířský pozdrav svatému Václavovi
cca 10.30 Řazení průvodu
Průvod pod korouhví paní z Rotštejna na hrad - OKOSTÝMOVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI VÍTÁNI!
hrad Rotštejn
To v učebnicích nenajdete – kratochvilná taškařice se zpěvy a ukázkami šermířských soubojů, 
začátky představení: 11.30, 13.30, 15.30

Neděle 29.8. Hrad Rotštejn
To v učebnicích nenajdete - kratochvilná taškařice 
se zpěvy a ukázkami šermířských soubojů, 
začátky představení: 11.00, POSLEDNÍ 
PŘEDSTAVENÍ ve 13.30
 3.9.  I.Hradozámecká  noc  na  Rotštejně   na 
téma  Pojďte  s  námi  za  pohádkou  –  v  rámci 
propagace připravované knihy Pohádky, pověsti a 
poudačky panství Rotštejnského vyprávěla hradní 
pohádky autorka knihy Hana Talli Hlubučková  s 
přáteli.



Dny svatého Václava se  volným šermířským sdružením Přátelé Liberec  -28.9.2011

Chvála  česneku -   projektové  dny věnované  česneku,  jeho  pěstování,sklizni,  použití,  léčivým 
účinkům – (E) 15.6.10, 22.-23.10, 28.-30.10.

24. prosince tradiční již 9. Veselé hradní koledování od 13.00 do cca 14.30

Udržovací práce na Rotštejně.
Během  roku  2011  bylo  provedeno  odstranění  náletové 
zeleně ze zdiva hradu, následně revize stavu zdiva z  lana 
a I.etapa oprav a údřby dochovaného zdiva.

 Odborné práce provedla firma In.Jiří Červa z Mírové pod 
Kozákovem,  práce  pomocné  a  přípravné  jako  nanošení 
kamenů,  písku,  vápna,  vody,  míchaní  malty,  máčení 
vápna,  úklid,  práce  přidavačské   prováděli  členové  a 
přátelé občanského sdružení Ochrana Klokočských skal.

Na  udržovací  práce 
získalo sdružení dotaci 
ve výši 46500Kč z 

G 99 Libereckého kraje.

Částku Kč 30 334kč uhradilo sdružení firmě Červa za odborné 
kamenické práce

7000kč vyplatilo na dohodách o provedení práce

3500kč si vyžádaly tesařské práce  a 5666kč nákup nátěrových 
hmot, štětců, vápna...

Ostatní  náklady  na  nákup  materiálu,  nátěrových  hmot, 
proplacení  jízdného,  stravování  dobrovolných  brigádníků 
uhradilo sdružení z darů a dobrovolného vstupného.

    

                                                                              III.
Klokočské skály

V rámci praktické ochrany přírody  a ekologie v 
praxi  uspořádalo  občanské  sdružení  Ochrana 
Klokočských skal  v  přírodní  rezervaci  Klokočské 
skály tyto akce určené pro širokou veřejnost:
Vítání Jara v Klokočských skalách      - tradiční úklid 
skal po zimě. navrácení informačních tabulí naučné 
stezky  do  Klokočských  skal,  kontrola  značení 
rezervace a doplnění chybějících tabulí  6.3.2011

XXXXVII.Stráž  studnánky  -Sobota  sedmého 
května patřila v přírodní rezervaci Klokočské skály 
tradičnímu, nejen trampskému ,čištění Klokočských 
skal,které uspořádalo Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal . Dobrovolníci sbírali odpadky 
podél turistických stezek, opravili poničené značení přírodní rezervace a stezka pouze pro pěší.Jiní 
provedli povrchový sběr odpadků v jeskyni Postojna. Další skupina čistila studánku v Zeleném dole 
a pročišťovala koryta drobných vodotečí. Ostatní brigádníci napravovali v areálu hradu Rotštejn 
škody po  vandalech  vzniklé  během uplynulého  týdne,  nebo  prováděli  drobné  úpravy  terénu  a 



likvidovali  pod  odborným  dohledem  zkušeného  lesníka  suchou  borovici,jejíž  uražený  vršek 
ohrožoval turisty jdoucí ku kradu.
Provedena  byla  také  drobná  oprava  oplocenky  v  údolí  pod  hradem.
Po brigádě  byla  pro  všechny účastníky připravena  prohlídka  hradu  Rotštejn.  Svoz  sesbíraných 
odpadků zajistila obce Mírová pod Kozákovem. Děkujeme Akce se krom členů o.s. OKS zúčastnilo 
ještě 45 dospělých a cca dvanáct dětí.

XXXXVIII.Stráž studánky – velký posezónní úklid Klokočských skal a zazimování naučné 
stezky  5.listopadu 2011  - Během soboty proběhlo zazimování naučné stezky v Klokočských 
skalách – úklid panelů , povrchový sběr odpadků, úklid nepořádku kolem záchytných pytlů, 
likvidace drobné dovoké skládky na hranicích rezervace u Klokočí.

Od počátku března do konce listopadu dobrovolníci a členové sdružení, posbírali, vytřídili a 
vrátili ke zpracování 87 žlutých pytlů s plasty. 
Moc děkujeme za spolupráci.

 

IV.
Ostatní osvětové akce:     

Přednášku z volného cyklu Geopark Český ráj-místo 
kde žijeme.Přednáška se konala  v sobotu 26.března 
2011 od 16.hodin v Pensionu na Klokočských 
skalách. Přednášel: RNDr. Tomáš ŘÍDKOŠIL-Co 
nového ve světě Geoparků a pískovcový fenomén 
Klokočských skal Akce byla určena pro širokou 
veřejnost

V.
Prezenatce sdružení     

Občanské sdružení se prezentovalo třemi výstavními panely v rámci akce 30 dní pro neziskový 
sektor  v únoru 2011 ve stítní vědecké knihovně v Liberci.

Dvacáté  třetí  výročí  založení  volného  trampského,  dnes  občanského  ,sdružení  Ochrana 
Klokočských skal si připomělo na Rotštejně malou výstavou nazvanou A tak šel čas kolem nás...
Panely,kterými se občanské sdružení  prezentovalo v Senátu ČR  na malé výstavě ke 20.výročí 
založení doplnili fotografie ze současného dění  v přírodní rezervaci , na hradě Rotštejn i z dalších 
akcí.Výstava proběhla ve dnech 30.4.-1.5. a 7.5.-8.5.2011. Přístupna byla v otevírací hodiny hradu a 
navštívilo ji 480 návštěvníků starších šesti let. 

Sdružení se prezentovalo v měsící říjni v rámci setkání DOBROBUSU  v budově radnice v Liberci 
přednáškou památka v péči NNO

Sdružení se prezentovalo v rámci pracovních skupin Sdružení Český ráj

O práci sdružení informuje zpravodajsý server www.rajnet.cz  a webové stránky: 
www.interdata.cz/klienti/oks.
Pro návštěvníky fungují stránky www.hradrotstejn.info

http://www.hradrotstejn.info/
http://www.interdata.cz/klienti/oks
http://www.rajnet.cz/


Statistika zobtazení bezplaté prezantace hradu Rotštejn na www.http://www.czecot.info/propojene-
portaly Statistika počtu zobrazení vaší bezplatné prezentace: v období leden 2011 – prosinec 2011 
bylo zaznamenámo celkem 1107 vstupů

Programy enviromentální a ekologické výchovy jsou pravidelně prezentovány na 
www.narodnisit.cz      v sekci tiskové zprávy.

VI.
Osvětová a vzdělávací činnost v     rámci spolupráce s     jinými NNO  aostatními   

institucemi
VIII.mezinárodní konference památková péče v občanské společnosti TROSKY  2011 

se konala  ve dnech 7.-9.října 2011 v pensionu Hamštejn.
Konference byla zahájena v pátek ve 20.00 slavnostním Večerem 
pro Místa Paměti,na kterém byl vyhodnocen stejnojmenný pilotní 
projekt, realizovaný pod 
vedením regionální 
poradkyně v oboru péče o 
kulturní dědictví H.T. 
Hlubučkové v průběhu 
školního roku 2010/2011 na 

Základní škole v Mírové pod Kozákovem.
Z rukou senátora Parlamentu ČR Jaromíra Jermáře převzali 
ceny za pedagogickou práci:
František Mlejnek st,
Edita Vondrová,Veronika Vyhlídková,
Jana Vlková
a Petra Lochmanová.
Za objev Masarykovy lípy získal mimořádné ocenění žák 4.ročníku ZŠ mírová pod Kozákovem 
Oldřich Macháček.
Za zvuku slavnostních intrád pak kronikářka města Železný Brod Eva Vozková předala cenu 
objevitelce pověsti o Hrušni plané na Hruštici Daně Kaisrové z 5.ročníku téže školy.(na snímku) 
Oceněny byly i další děti za výtvarné zpracování místních památek a pověstí.

Vprůběhu konference zazněly tyto příspěvky:
1)Pezentace archeologických nálezů v Libereckém kraji-příklady z dobré praxe -Mgr.Petr 
Brestovanský Severočeské muzeum v Libereci,
2)Promarněné příležitosti– archeologické výzkumy navelkých stavbách- Mgr.Milan Kuchařík 
-Labrys.o.p.s.
3)Internetový portál PROPAMÁTKY – nové možnosti pro majitele a správce památek a 
historických objektů - Ing.Aleš Kozák-  Institut pro památky a kulturu, o.p.s. 
4) Nové výsledky stavebně historických průzkumů na severu Čech – Mgr.Ivan Peřina
5) Společnost ochránců památek ve východních Čechách - 20 let činnosti občanského sdružení- 
Rudolf Khol předseda SOPVC

6) Zatravnění korun zdiva hradu Kumburku-příklad dobré 
praxe - památkové obnovy,Tomáš Šimůnek - Sdružení pro 
záchranu hradu Kumburku
7)Specifika oceňování nemovitostí v záplavových oblastech 
- pojišťování kulturních památek proti riziku povodní – Eva 
Janasová - VŠB-TUO, Katedra veřejné ekonomiky,Jiří 
Ardielli - VŠB - TUO, Institut geoinformatiky 
8)Historie a současnost technické kulturní památky na 
Šumavě: - Vchynicko-tetovský plavební kanál - Mgr.Tereza 

http://www.narodnisit.cz/
http://www.czecot.info/propojene-portaly
http://www.czecot.info/propojene-portaly


Blažková Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
9) Aktivity Muzea přírody Český ráj zaměřené na regionální historiiBc.PetrLazurko -Muzeum 
Přírody Český ráj
10)Účastníci shlédli komentovaný filmový dokumet amatérského etnografa Ladislava Šourka .O 
peci na pálení vápna na Podbozkovsku 
11)V dalším filmovém vtupu se podívali na hrad Čabraď na středním Slovesku s komentářem 
Alberta Loydla
Exkurze vedly na hrad Rotštejn.Zde písní provázela Lucie Hálová a slovem kastelánka Hana Talli 
Hlubučková, dále ke kapli Panny Marie na Prackově,kde o radostech a strastech vyprávěla 
předsedkyně občanského sdružení zachrańme kapličku Alena Radoušová. Vesnickou památkovou 
rezervaci Trávníky provázele Dana Picková, památkářka z M.Ú v Železném Brodě, Kostelem 
svatého Jakuba, obnovenou zvonicí pan Hlubuček a národopisnou expozicí Muzea na Bělišti 
kronikářka města paní Eva Vozková.
V rámci konference zasedala v sobotu večer na pravidelném výročním jednání Asociace stolního 
tance a proběhlo druhé, zatím neoficiální, mistrovství světa v tomto málo známém sportu.Mistra 
světa ve stolním tanci se stali Eva Janasová a Jiří Ardielli, vícemistry:Tereza |Blažková a Milan 
Kuchařík,druhými vícemistry Lucie Bětuška Hálová a Aleš Kučera.

V neděli byly vyhodnoceny nejlepší dětské práce z VI.ročníku mezinárodní výtvarné soutěževezmi 
žlutou barvičku, maluj třeba věžičku, aneb Památka je když ...
Výstupem z každé konference je aktualizovaný adresář NNO a dalších onstitucí,které spolupracují v 
rámci Ochrany kulturního dědictví a sborník příspěvků na DVD

Konferenci finačně podpořil Liberecký kraj částkou 28 500Kč.
Tyto prostředky byly použity na  ubytování a stravování přednášejících -12500Kč
Ocenění 22 dětí za výtvarnou soutež :10 000Kč
Uspořádní a výroba elektronického sborníku:6000Kč

Sdružení se aktivně podlílelo na  projektu Místa paměti ,který byl věnován výchově dětí z místní 
ZŠ k péči o kulturní dědictví obce, ve které chodí do školy.
Sdružení uspořádalo tříměsíční  výstavu dětských prací na hradě Rotštejn, jeho členové a přátelé 
pomáhali při náplni projektových dnů v terénu.
Zahájení II.etapy projektu probělo v rámci I.Hradozámeckénoci na Rotštejně.

VII.
Finanncování:

I.
Občanské sdružení je organizátorem  veřejné sbírky Zachraňme kapličku  na záchranu Kaple 
svatého Jana Nepomuckého na Dubecku  podle zákona 117/2001 Sb .Číslo účtu 202766426/0600 
Ke 30.9.2011 bylo v kasičce celkem 2135Kč. Děkujeme.

   II.
       Občanské sdružení získalo  tyto granty a dotace:
       1)Dotaci z Kulturního fondu města Turnova  na uspořádání Rotštejnských setkávání ve výši 
           2 200Kč Vyúčtování bylo předloženo dne : 2.11.2011

2) Podporu z G99 Libereckého kraje na  udržovací práce na Rotštejně ve výši 46 500Kč 
Vyúčtování bylo předloženo dne:14.11.2011



3) Podporu z G99 Libereckého kraje na Konferenci Památková péče v občanské společnosti ve 
výši 28 500Kč 

           Vyúčtování bylo předloženo dne :10.12.2011
4) Daňové přiznání bylo podáno k Finančnímu úřadu v Turnově dne 8.2.2012.


