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Historie a poslání:
Občanské sdružení Spolek RADOST vzniklo v roce 2010 v Teplicích nad Metují
- na základě předchozí dobrovolné činnosti členů sdružení v organizování kulturně společenských akcí v Teplicích nad
Metují
- za účelem převzetí štafety v pořádání turistického pochodu Teplicko-adršpašská 33.
Hlavní posláním sdružení je pořádání kulturně společenských v Teplicích nad Metují a pořádání sportovních akcí v rámci
propagace turistického regionu BROUMOVSKO.cz
Hlavním mottem Spolku RADOST je: Vše pro radost.

Cíle:
Cílem činnosti sdružení je:
a) hlavním cílem pořádání Teplicko-adršpašské 33.
b) doplňkovým cílem je pořádání
- kulturně společenských akcí s důrazem na aktivní účasti dětí a rodičů.
- sportovních akcí zaměřených na turistickou tématiku.

Prezentace:
Veškeré informace, fotky ze spolkových akcí jsou k dispozici na www.spolek-radost.cz nebo na www.ta33.cz
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Organizační struktura:
Spolek RADOST o. s.,
IČO: 228 64 211
Zámecká 20
549 57 Teplice nad Metují
www.spolek-radost.cz
Pavel Borna – předseda sdružení a člen výboru
tel.: 774 267 627
www.borna.cz
email: borna@spolek-radost.cz
Jiří Štěpánek – člen výboru
tel.: 608 543 939
email: stepanek@spolek-radost.cz

Michal Řeháček – člen výboru
tel.: 722 551 864
email: rehacek@spolek-radost.cz

www.spolek-radost.cz
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Činnosti sdružení v roce 2014
1. Stavění máje
30.4.2014 byla na louce za autobusovou zastávkou a za podpory širokého publika, vztyčena máj.
Stejně tak i v letošním roce byla dětmi máj slavnostně ozdobena připravenými fábory a vzápětí za
pomoci stavěčů z řad organizátorů a i řad veřejnosti máj vztyčena do svislé podoby.
Tím tak máj mohla svou existencí po dobu jednoho měsíce nám všem připomínat, že skončilo zimní
období a lze se pouze těšit na nadcházející krásné letní měsíce.
Fotogalerie z akce je k dispozici na www.spolek-radost.cz

2. Vodácký víkend

Ve dnech 3-5. května 2014 byl pro členy a přátele Spolku RADOST uskutečněn vodácký výlet. Ve dvou
etapách chladných a částečně propršených etapách byla spluta řeka Ohře z Klášterce nad Ohří až do
Karlových Varů. Celkový počet účastníků výletu činil 18. Celkové délka činila cca 45 km. Fotogalerie
z akce je k dispozici na www.spolek-radost.cz

3. Vysokohorská turistika

Stalo se již tradicí, že vždy ke konci června je realizována pro členy a přátele Spolku RADOST výlet na
Slovensko. Letos bylo naplánován ve dnech 27.-29. června 2014 výstup na Rysy 2503 m.n.m a Kriváň
2494 m.n.m. Akce se zúčastilo celkově 9 účastníků. Až na vykradené auto po druhém výletu celou akci
hodnotíme velice zdařile.
Fotogalerie z akce je k dispozici na www.spolek-radost.cz
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4. Teplicko – adršpašská 33
Jubilejní 25. ročník Teplicko-adršpašské 33 navštívilo rekordních 947 turistů,
Za ne zcela jasné předpovědi počasí, propršené předstartovní noci a zamračeném a vlhkém ránu se
v sobotu 20. září uskutečnil 25. ročník turistického pochodu Teplicko-adršpašská 33.
Na startu se letos sešlo 947 účastníků z celé České republiky, Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího
účastníka evidujeme z USA. Více účastníků tento turistický pochod navštívilo už jen v roce 1981 (982
účastníků) a v roce 1982 (1082 účastníků).
Příchod prvních účastníků na dlouhou 50km byl plánován již od šesti hodin. Mnozí z účastníků si ještě museli svítit
čelovkami. Největší nápor účastníků nás však čekal mezi osmou až devátou hodinou. Nyní již víme, že příští rok musíme
prezentaci posílit.
Všichni ostatní účastníci si mohli vybrat z pěti pěších tras (TA 8, TA16, TA25, TA33 a letos nově zařazené TA50), a dvou
cyklistických tras (CYKLO30 a CYKLO 50)
Všichni účastníci byli na startu vybaveni drobným občerstvením a propozicemi s popisem trasy a přehlednou
mapou.Všechny trasy byly dodatečně vyznačené naším značením.
Pro děti na nejkratší osmikilometrové trase jsme navíc zorganizovali dětský pohádkový les. Zatím pouze s pěti zastávkami.
Vodníkem, vílou, čarodějnicí, krakonošem a červenou karkulkou. V příštím roce tento pohádkový les chceme ještě více
rozšířit a zdokonalit.
Veškeré trasy, krom trasy nejkratší, vedly přes nejvyšší bod Teplicko-adršpašských skal – vrch Čáp (786 m.n.m.), kde přesně
v deset hodin proběhlo slavnostní otevření nové rozhledny. Tuto rozhlednu otevřelo Město Teplice nad Metují s přispěním
evropské dotace administrované Svazem cestovního ruchu BRANKA a Euroregionem Glacensis.
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Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní medaili a mohl si odpočnout u doprovodného kulturního
programu.
Ve dvanáct hodin začalo svítit sluníce a v rámci doprovodného kulturního programu vystoupila country kapela Slaveňáci.
Přesně ve čtyři hodiny odpoledne celému publiku zahrál Pavel Dobeš. Dlouho nepamatujeme tolik lidí na koupališti. Ihned
po oficiálním ukončení pochodu pak na své nástroje začala hrát v rámci večerní zábavy rocková kapela Adept Blues Band.
Celý večer se tak nesl ve velkém stylu a věříme že jste si jej stejně jako celý pochod užili!
Věříme, že na této akci se setkáváte nejen vy, kterým jde o sportovní výkon na dálkové trase, ale také vy, kteří tuto akci
pojmou jako kratší procházku s dětmi, kamarády a známými po krajině Teplicko-adršpašských skal, zpestřenou bohatým
kulturním programem v cíli pochodu. Na vás všechny se těšíme příští rok, v sobotu 19. září 2015, nashledanou.
Podrobné informace včetně fotogalerie na www.ta33.cz

5. Drakiáda
V neděli 5.10.2014 bylo na louce za Térovými byla opět naplánována drakiáda. Celé odpoledne bylo
provázeno teplým slunečným počasím. Snad jen ten vítr mohl foukat trochu silněji. Na drakiádě si
užívali létání nejen draci, ale i děti se svými rodiči.
K naší radosti se opět objevili mezi létajícími draky i draci vyrobení doma za účasti celé rodiny. Pro děti
bylo členkami Tělovýchovné jednoty Slavoj – oddílu ASPV připraveno i tvořeníčko z přírodních
materiálů. Mohly si vyrobit figurky z kaštanů, bramborové panáčky, dekoraci z dýní, nechybělo i
oblíbené vydlabávání dýní.
Každé dítě s drakem dostalo buřt na opečení na připraveném táboráku a nějakou sladkost. Pro ostatní bylo zajištěno
občerstvení.
Fotogalerie z akce je k dispozici na www.spolek-radost.cz
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6. PO SVÝCH, proti toku řeky Metuje
Ve dnech 18.-19.10.2014 byl uskutečněn druhý ročník etapového turistického pochodu PO
SVÝCH. Tentokrát proti toku řeky Metuje.
Start byl naplánován v sobotu ráno z vlakového nádraží v Jaroměři. První etapa vedla od ústí
Metuje, přes Nové Město, Peklo až do Náchoda, kde v turistické ubytovně KČT byl objednán
nocleh. Druhá etapa vedla přes Hronov, Maršovské údolí, Teplice nad Metují až k prameni.
Celková délka činila 78 km.
Celou akci doprovázelo mlhavé podzimní počasí. Akce zúčastnilo 14 lidí.
Fotogalerie z akce je k dispozici na www.spolek-radost.cz

7. Fotovečer
V sobotu 22. listopadu 2014 byl pro členy a přátele Spolku RADOST uskutečněn podzimní
večer s názvem Fotovečer. Jedná se o akci, kde členové a přátelé Spolku promítnou své fotky
z akcí společných či individuelních. K jídlu je vždy připravena česnečka a klobásy. Akce se letos
zúčastnilo přes 30 lidí. Máme radost, že i v podzimních dnech se dá vytvořit zajímavá kulturní
akce.
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8. Zpívání u betléma
V první adventní neděli dne 1.12.2014 bylo na veřejném prostranství před městským úřadem zpívání u
betléma, kdy žáci mateřské a základní školy z Teplic nad Metují zpívají, před ručně vyřezávaným
betlémem z dílny pana Petra Hnyka, vánoční koledy, které jsou slavnostním rověcením vánočního
stromu.
Jedná se o společnou akci organizovanou Městem Teplice nad Metují a ostatními zájmovými
organizacemi včetně našeho sdružení.
Letošní rok zajišťovalo sdružení prodej občerstvení a zejména prodej velmi žádaného vánočního punče.

9. Adventní Sněžka
Vždy poslední sobotu před vánocemi je Spolkem RADOST pořádán turistický výlet na
Sněžku. Během 15cti předešlých ročníků nebyl výstup uskutečněn pouze 1x a to pro
nadměrnou sněhovou nadílku. Byly však i takové ročníky, při kterých byl výstup
provázen krásným inverzním počasím, byly i takové ročníky, při kterých nárazy větru
o síle 25m/s lomcovaly s celou výpravou. Pokaždé však na vrcholu převládala
příjemná předvánoční atmosféra a pocit krásně stráveného mrazivého dne.
Letos termín vyšel na 20.12.2014. Celý den panovalo zamračené počasí
s teplotou okolo 5°C a větrem dosahujícím na vrcholu 98km/hod. I to však
neodradilo celkově 35 účastníků od mrazivého dobrodružství.

-8-

Hospodářský výsledek v roce 2014
Příjmy
Výnosy z hlavní činnosti celkem:
z toho

47 000 Kč

ze sponzorských darů:

27 000 Kč

Rekapitulace

příspěvek Města Teplice nad Metují a
Obce Adršpach
Výnosy z vedlejší činnosti celkem:

20 000 Kč
87 190 Kč

Výnosy
Náklady

134 190 Kč
115 211 Kč

Hospodářský výsledek

18 979 Kč

z toho:
tržba občerstvení
startovné TA33
Výroba pamětních trik
Členské příspěvky

Celkem výnosy:

44 500 Kč
21 350 Kč
20 190 Kč
1 150 Kč
134 190 Kč

Zpracoval: Michal Řeháček
Teplice nad Metují, 4. 1. 2015

Výdaje
Celkové výdaje v roce 2014
z toho
Režie
Přímé náklady na Stavění Máje
Přímé náklady na TA33
Přímé náklady na drakiádě
Náklady catering
Investice
Výroba pamětních trik

Celkem náklady:

8 587 Kč
2 167 Kč
44 147 Kč
889 Kč
29 353 Kč
8 937 Kč
21 131 Kč
115 211 Kč
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Za finanční a technickou podporu v roce 2014 děkujeme
při pořádáná Teplicko-adršpašské 33

Město Teplice nad Metují

Obec Adršpach

a dále Komap Dědov, CDS Náchod, Continental Horní Adršpach, Penzion Kovárna – Bernard Lainka, Broumovské stavební
sdružení – Miroslav Netík, VK Ložiska Police nad Metují, Tomáš Valenta - Stavební dozor.eu, Myška Radek – stavební firma,
Autokemp Bučnice – Věra Kubíková, Granit Lipnice, Grätz Miroslav – stavební firma, Teplické skály – Martina
Tauchmanová, ZNL - Neoralovi, Zámecký hotel Bischofstein, Pekárny a Cukrárny Náchod, Večerka – Sádílkovi, Potraviny –
Jarmila Kubečková, Železářství Šošovičkovi. Zvláštní poděkování patří Milanu Brandejsovi, starostovi Města Teplice nad
Metují, za organizační kroky v rámci doprovodného kulturního programu v souvislosti s otevřením rozhledny a všem
pořadatelům, jenž dobrovolně pomohli zdárnému průběhu akce.
při pořádání Drakiády a Stavění máje

Město Teplice nad Metují
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Za mediální podporu v roce 2014 děkujeme

Za organizační pomoc a spolupráci v roce 2014 děkujeme
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