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Historie a poslání:
Spolek RADOST vznikl 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 z. s.,
zapsaný pod spisovou značkou L 7434 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 228 64 211
Zámecká 20
549 57 Teplice nad Metují
www.spolek-radost.cz
č.ú. 2500908612/2010, vedený u Fio Banka, a.s.
Pavel Borna
předseda spolku a člen výboru
tel.: 774 267 627
www.borna.cz
email: borna@spolek-radost.cz
Jiří Štěpánek
místopředseda spolku, 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 2017
1. Stavění máje
Vítání jara pohledem kultury města:
V neděli 30. dubna 2017 proběhla naproti teplické poště v místním lesoparku společná kulturní akce.
Nápad spojit jarmark, stavění májky a pálení čarodějnic se ukázal jako výborný, a i díky krásnému
počasí a pestrému programu se vydařil. Na akci se podíleli děti a učitelé z MŠ a ZŠ, paní Tůmová a její
kolektiv žen, Spolek Radost za zajištění májky a celého občerstvení a místní Sbor dobrovolných hasičů
s jejich pestrým programem nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Akce se však líbila všem přihlížejícím. Ještě dlouho po uplynutí akce jsem slyšel od místních, jak se tato
akce vydařila. Nasadila se laťka hodně vysoko. Uvidíme, jak tato akce se bude nadále vyvíjet.
Vítání jara pohledem Spolku RADOST.
Když po uskutečnění akce Vítání jara 2017 mě poprosila Máša Jirmannová o krátký článeček do Teplických ozvěn, nevěděl
jsem co napsat. Abych děkoval všem, to je automatické, děkovat stejně budu na konci tohoto příspěvku.
Napadlo mě však, popsat vznik celé této akce.
V zimě roku 2016, kdy kulturní komise plánovala kulturní program v Teplicích nad Metují, bylo dohodnuto, že akce Vítání
jara se posune na konec dubna, do termínu čarodějnic.
Celá tato akce se měla uskutečnit opět na louce za autobusovou zastávkou s hudebním programem včetně stavění máje.
Program měl být ukončen tak, aby lidé mohli přejít na pálení čarodějnic na Horních Teplicích.
V únoru letošního roku jsem byl informován paní Zápotočnou z Osadního výboru Horní Teplice (prostřednictvím Máši
Jirmannové), že Osadní výbor již nebude organizovat (není schopen) čarodějnice na Horních Teplicích. Současně s touto
informací jsem byl dotázán, zda nejsem schopen udělat se Spolkem RADOST čarodějnice se vším všudy. Na tuto informaci
jsem obratem odpověděl, že nedokážeme pořádat stavění máje na jednom místě a pálení čarodějnic na místě druhém.
Rozhodně však myšlenka spojení těchto dvou akcí pro nás byla natolik lákavá, že jsem obratem oslovil Roberta Mikuláše
jako starostu Sboru dobrovolných hasičů s dotazem, zda nám v tomto neumí pomoci. Zda neumí ve své režii vyřešit.
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čarodějnice a já ve své režii Májku. To by nebyl Robert, aby mi vtom samém rozhovoru nevysypal z rukávu, že pro hasiče
žije a že umí u dělat nejen čarodějnice, ale že si troufnou ještě na nějakou parádu v rámci programu Vítání Jara.
V tom okamžiku jsem věděl, že to vezmeme. Že to bude naprosto skvělá akce. To jsem však netušil, že sami hasiči
převezmou aktivitu a navrhnou umístit celou akci na volné ploše naproti Astře. Po diskuzi a vyřešení technických záležitostí
se toto místo ukázalo pro tuto akci velmi příhodné. Tím se omlouvám technickým službám, že pro májku je již vykopaná
třetí základna.
Popisovat vlastní akci zde nebudu. Májka, jak se staví víte a hasičskou část si popíše určitě Robert Mikuláš sám, v rámci
samostatného příspěvku.
Vítání jara pohledem hasičů:
Vítání jara a stavění máje by bez hasičů nebylo ono, proto i letos jsme si pro Vás připravili
malou ukázku našeho arzenálu a činnosti. Okénko pro hasiče nastalo v 16:30 hod., kdy starosta hasičů Robert Mikuláš
představil jednotku a hasiče z Teplic, jejich činnost a povyprávěl o historii hasičů tady a v blízkém okolí. Namístě ukázek se
objevila podezřelá osoba, která následně způsobila požár městského úřadu. Místní děti zpozorovaly požár a utíkaly pro
hasiče. Na místo dorazila hasičská jednotka na stříkačce tažené koněm. Jednalo se o ukázku dobových uniforem, historické
koňské stříkačky a práce hasičů na začátku 19. století. Po příjezdu a ukázce naší historické dobové jednotky došlo ke
klasickému zahoukání sirény a výjezdu hasičů. Na místo dorazilo vše, co máme, takže cisterna, DA i Nissan. Provedli jsme
zásah v dýchacím přístroji, uhasili, co zbylo a ukončili zásah.
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2. Vodácký víkend
Ve dnech 5. – 8. 5. 2017 proběhl další ročník tradiční květnové vodácké expedice. Tento rok byla vybrána
řeka Vltava. Počet účastníků opět překročil hranici třiceti účastníků a zastavil se na konečném počtu 33
vodáků a jednoho psa. Plavba proběhla opět dvou-etapovým způsobem: první etapa měřila 21 km a vedla
z Vyššího Brodu do kempu Branná, druhá měřila 16 km a vedla z kempu Branná do Českého Krumlova.
Předpověď počasí nebyla nijak lichotivá, ale nakonec nám to opět vyšlo a oba dva dny plavby teplé a
slunečné. Plavba byla pohodová, na obou etapách se podařilo všem posádkám doplout do cíle. Celkem jsme spluli 37 km
řeky Vltavy. Na poslední den před klidnou cestou k domovu bylo naplánováno více variant. Prohlídka Vítkova hrádku či
návštěva Stezky korunami stromů na Lipně.

3. Vysokohorská turistika
V letošním roce jsem opět pro členy a přátele Spolku RADOST naplánovali výlet na Slovensko. Konkrétně
jsme ve dnech 22-25. června 2017 uskutečnili výlet do Slovenského ráje. Tento výlet jsem navrhl jako
omluvu všem členům, pro které předchozí výlety prezentované jako „lehká pěší turistika“ jsem totálně
fyzicky vyčerpal. Nakonec se celá situace vyvrbila tak, že část výpravy se oddělila a šla se podívat do
Vysokých Tater, na Terrýho chatu, Priečné sedlo a Zbojnickou chatu. V této části výpravy byl Háma, Miloš Janeček a Fůrovi
(mimochodem, cestou tato skupinka zadřela auto, a tak řešili náhradní způsob dopravy). Zbytek členů výpravy, kteří
uskutečnili naplánovanou výpravu ve Slovenském ráji měl za úkol dorazit do základního tábora v autokempu Podlesok.
Odtud jsme usketučnili 2 výlety. První – páteční byl směřován přes Prielom Hornádu Hornádu na Kláštorisko a Malý Kysel.
Po čevené jsme došli zpět do tábora. Druhý výlet byl veden korytem Suché Belé s některými velmi exponovanými žebříky a
návratem zpět do kempu. Po sbalení jsme se opět vydali do do Stankovan, kde jsme se již nemohli dočkat nádražní
hospody, setkání s druhou částí výpravy a večeního programu na Svatojánských slavnostech.
Celkově se expedice zúčaštnilo 16 turistů, z toho 4 v rámci samostatné jednotky pochodující ve Vysokých Tatrách.
Za velitele – Pavel Borna.
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4. Teplicko – adršpašská 33
28. ročník Teplicko-adršpašské 33 provázelo opět zamračené počasí
Je týden před začátkem akce a opět začínáme být silně nervózní, neboť stejně jako v loňském ročníku
předpověď nehlásí nic moc. A to, že až do pátku, kdy začínáme s přípravou koupaliště bez ustání prší, na
motivaci nepřidává. Přesto předpověď říká: v sobotu ráno polojasno, první déšť nejdříve ve 2 hodiny.
Polojasno nebylo, déšť přišel skoro přesně. A tak se téměř přesně opakoval loňský ročník, kdy dopoledne
bylo dobře a odpoledne po druhé hodině přišel déšť. Přesto pro ty, kteří se vrátili do cíle suchou nohou,
bylo toto naprosto ideálním turistickým počasím.
Nakonec tedy i díky deštivému odpoledni startovalo na 28 ročníku celkově 1 052 startujících, z toho 34 psů a 3 koně. Na
startu se letos se opět sešli turisté z celé České republiky, Slovenska a Polska. Všichni účastníci si mohli vybrat z pěti pěších
tras (DPL6 –dětský pohádkový les, TA16, TA25, TA33, TA50), a tří cyklistických tras (CYKLO30, CYKLO 50 a CYKLO 70).
Novinkou bylo zavedení nové trasy NABOSO v délce 16 km. 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 šestikilometrové trase jsme opět zorganizovali dětský pohádkový les. Letos s osmi pohádkovými zastávkami.
Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní placku a mohl si odpočnout u doprovodného kulturního
programu, zejména u koncertu country skupiny Slaveňáci a skupiny Ivana Hlase.
Ihned po oficiálním ukončení pochodu pak na své nástroje začala hrát v rámci večerní zábavy kapela PŘEHMAT Liberec
Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
DPL 6 – 296 startujících (307)
TA 16 – 386 startujících (382)
TA 25 – 133 startujících (116)
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TA 33 – 122 startujících (109)
TA 50 – 18 startujících (22)
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 –28 startujících (42)
CYKLO 50 –33 startujících (25)
CYKLO 70 –4 startující
CELKEM: 1052 (1011) startujících(údaje v závorce - počty startujících v roce 2016)
Podle ohlasů návštěvníků hodnotíme letošní ročník opět pozitivně a obdobný počet účastníků přisuzujeme obdobnému
počasí. Děkujeme přízni počasí, všem partnerům a všem spolupořadatelům.
Těšíme se na vás všechny příští rok, v sobotu 15. září 2018, na shledanou.
Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz
Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad Metují a obce Adršpach, mediální podpory rádia Český Rozhlas Hradec
Králové, Country rádia a Destinačního managementu pro rozvoj Broumovska. Současně by nemohla být zorganizována bez
finanční a technické pomoci soukromých společností (Stavby Myška –hlavní partner pochodu, VK Ložiska s.r.o., HobraŠkolník s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein –Volk Pavel, Valenta - Stavební dozor.eu, Penzion Kovárna –Bernard Lainka,
Farma Bošina, ZNL s.r.o., Z-Trade s.r.o., Urbanic House s.r.o., Autokemp Bučnice, Continental Automotive, Granit Lipnice
s.r.o., CDS Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP, Potraviny –Jarmila Kubečková, Pekárny a Cukrárny Náchod,
KOMAP Dědov a Pepovi Bitnarovi. Zvláštní poděkování patří umoudřenému počasí a všem, kteří za nás „dýchají“.
Děkujeme vám.
Za Organizační výbor Teplicko-adršpašské 33.
Pavel Borna
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5. Drakiáda
Drakiáda roku 2017 se konala 1. října. Počasí bylo přenádherné. Vítr foukal, draci létali, sluníčko
svítilo. Děti si mohly opět úpéct špekáčky. Letos tuto jsme organizovali již po dvanácté. Děkuji všem
členům Spolku, kteří mi s touto akcí letos pomohli. Myslím, že by bylo škoda tuto akci opouštět,
jelikož díky tradici a i díky radosti dětí si tato akce zaslouží pozornost.

6. ETAPOVÝ POCHOD „PO SVÝCH…“ – STOLOVÉ HORY NA DOSAH RUKY
Letošní již pátý ročník etapového pochodu „Po svých…“ je za námi. Byl tak trochu
zamračený, deštivý, mlhavý, ale i přes tuto nepřízeň počasí ho účastníci hodnotili jako
mokrý, ale krásný, náročný, příjemný a vydařený pochod. Letos jsme využili nabídky
našeho kamaráda Andrzeje S., že nás provede po Stolových horách. Spaní bylo zajištěno
na Hejšovině, v horské chatě „Schronisko na Szczelincu (Hejšovina).

1. den
Sraz v Kudově Zdrój u plaveckého bazénu „Wodny swiat“. Sešlo se nás sedm. Prošli jsme lázeňskou kolonádu, vystoupali na
místní vyhlídku“ Altán lásky“ a pokračovali kolem kostnice v Czermne až na konec obce. Tam jsme navštívili chaloupku s
pohyblivým betlémem a dřevěnými varhanami. Dále trasa stoupala přes Pstružné, kde se k nám přidal další pochodující se
psem Fidem, kolem Blednych skal a Ježowic. Déšť a tma nám hodně zpomalili výstup, takže na Hejšovinu jsme dorazili až
v 21.30 hod. V Karlově se k nám připojili ještě zbývající dva kamarádi. Délka 19 km.
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2. den
Prohlídka Velké Hejšoviny, sestup do Karlova a stoupání na fort Karola. Dále po modré přes Nárožník, Kopu Smierci k hoře
Swietej Anny, odkud se vracíme přes Karlov na Hejšovinu. Délka 20 km.
den
Rozlučka s Hejšovinou. Dva členové se psem směřují domů přes Pasterku, dva odjíždějí z Karlova autem a zbytek sestupuje
po červené přes Skalniak, kolem Ptačí hory, přes Jakubowice do Kudowy Zdrój , kde je cíl. Délka 12 km
Děkuji všem účastníkům pochodu, které neodradila velmi špatná předpověď počasí a ušli celkem 51 kilometrů většinou
v dešti a mlze po stezkách plných vody. Za sluníčka chodí po kopcích kde, kdo, ale za deště ti nejlepší. Dále moc děkujeme
našemu průvodci Andrzeji Sawczakovi, za perfektní přípravu a komentář k jednotlivým zajímavým místům.

7. Foto večer
I tato akce se nám stala tradiční, byť je organizována pouze pro členy a přátele
Spolku RADOST. I přesto se nám tato akce stále zvětšuje a je tedy jsme byli nuceni
najít větší prostor. Ten jsme našli v klubu pod Městským úřadem.
I letos jsme promítli své fotky z akcí společných či individuelních. Akce se letos
zúčastnilo přes 30 lidí. Máme radost, že i v podzimních dnech se dá vytvořit zajímavá kulturní akce, která je víceméně
odměnou členům Spolku za pomoc při organizaci Teplicko-adršpašské 33.
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8. Adventní Sněžka
Hromadný sraz byl u dolní stanice Nové lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou v sobotu
23. 12. 2017 v 8:30 hodin. Ačkoliv informační tabule dole v Peci ukazovala -5°C a vítr o rychlosti
90 km/hodinu, přesto po přivítání účastníků a společné fotce následoval před devátou hodinou
odchod směr Růžová hora – Děčínská bouda – Sněžka. Na Děčínské boudě byla cca hodinová
zastávka na doplnění jídla a pití (mají zde opravdu výbornou staročeskou kuchyni). Další zastávka
byla až na naší nejvyšší hoře Sněžce. Informační tabule opravdu nebyla porouchaná, a opravdu
čerstvý vítr dokázal v nárazech porazit i statného muže. Z uvedeného důvodu jsme nechtěli riskovat zdraví a možná i
životy účastníků a poprvé v historii jsme se vrátili ze Sněžky po výstupové trase. Jelikož gastronomie na Děčínské
boudě je opravdu vynikající, mnohým tato varianta (včetně mě) nevadila.
Jsme nadšeni, že tuto akci můžeme začít považovat za mezinárodní. I přes termín stanovený na Dlouhou noc se
pochodu zúčastnilo 41 lidí z celé České republiky. Jsme rádi, že jsem měli možnost setkat se s našimi kamarády,
seznámit se s kamarády novými a popřát si krásné vánoce.
Těšíme se na vás všechny na shledanou na našich dalších akcích Spolku
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Hospodářský výsledek v roce 2017
Hlavní činnost

příjmy
Sponzorské dary

52500,00

Dotace

35000,00

výdaje

TA33 – přímé náklady

29079,50

TA33 – reklama ostatní

12603,60

TA33 Hudba

51920,00

TA33 Dětský pohádkový les

3042,00

TA33 Výlepy plakátů

2907,50

Drakiáda
Stavění máje

820,00

820,00

33832,00

26746,30

Dary

7299,00

Catering TA33

56921,00

Startovné

35054,00

Členské příspěvky

2000,00

216 127Kč

55535,32

189 953 Kč

Vedlejší činnost
Trika

36760,00

30038,00

Spolek RADOST – režie

14446,10

Spolek RADOST – investice

33141,00

Fotografování

6448,00

3321,20

Zpívání u betléma

3855,00

479,20

47 063 Kč
CELKEM

263 190Kč
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81 426 Kč

271 379 Kč

