Spolek RADOST z. s.,

Výroční zpráva
2018

1 z 11

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
- 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 2018
1. Stavění máje
V pondělí 30. dubna 2018 proběhla naproti teplické poště v místním lesoparku společná kulturní akce
města, základní a mateřské školy a našeho spolku. Laťka kvality z předchozího ročníku byla nastavena
hodně vysoko. Náš spolek byl opět pověřen úkolem postavení májky a zajištění občerstvení. Ačkoliv se
této akce z hlediska kultury neúčastnil spolek hasičů, tak akce si zachovala pestrý program pro děti a
dospělé. Jako první bylo na programu vystoupení dětí Mateřské školky, poté následovalo postavení
májky a vystoupení kouzelníka. Před vlastním zapálením ohně vystoupila skupina REPETE a soutěže pro
děti, které zorganizovala Zuzka s Hankou. Uvidíme, jak se vyřeší do příštího ročníku spolupráce se
spolkem hasičů, přesto však zájem na spolupořádání z našeho pohledu i nadále trvá a těšíme se na
organizaci v roce 2019. Za Spolek RADOST – Pavel Borna.

2. Vodácký víkend
Jako druhou akci v roce, pro členy a přátele pořádáme vždy začátkem května vodáckou expedici. Postupně
máme v plánu sjet všechny české řeky. Máme spluty již tyto řeky: Berounku, Sázavu, Vltavu, Ohři a Moravu.
Ve dnech 5. – 7. 5. 2018 proběhl další ročník tradiční květnové vodácké expedice. Tento rok byla vybrána
zatím doposud nepokořená řeka Berounka. Počet účastníků opět překročil hranici třiceti účastníků a zastavil
se na konečném počtu 38 vodáků tentokrát s účastí našeho zahraničního slovenského člena Stana.
Plavba proběhla naším klasickým dvou-etapovým způsobem:
první etapa: vedla z Chrástu do kempu – Tábořiště Kobylka, a měřila 22 Km
druhá etapa: vedla z kempu – Tábořiště Kobylka do kempu – Tábořiště U Mloka a měřila 14 Km.
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Předpověď počasí nám pro letošek opět vyšla a oba dva dny plavby teplé a slunečné. Plavba byla hlavně první den
pomalejší a náročná z důvodů „volejovitosti“ Berounky, druhý den byla plavba rychlejší a pohodová, na obou etapách se
podařilo všem posádkám doplout do cíle. Celkem jsme spluli 36 Km řeky Berounky a získali tak skalp další české řeky do
sbírky. Na poslední den před klidnou cestou k domovu byla naplánována zastávka v Air parku Zruč u Plzně.

3. Vysokohorská turistika
Letošní výlet pro členy a přátele Spolku RADOST na Slovensko jsme naplánovali ve dnech 21-24. června
2018. Plán přechod Velké Fatry západním hřebenem přes Klak. Opět se nejednalo o „lehkou pěší
turistiku“. Tuto akci provázela tak trochu nepřízeň osudu. Vyslyšeli jsme některé členy a jeli jsme vlakem.
Zde nastal první problém: V Žilině nám ujel vlak. Spíme na terase v jedné z restaurací a pokračujeme dále
prvním ranním rychlíkem. Přesto tedy nakonec jsme včas na startu etapy v Liptovské Revúci. Zde se potkáváme se Stanem
a společně jdeme první část směrem na Chatu pod Borišovom. Chata pod Borišovom je chata bez přístupové komunikace.
Veškeré potraviny sem nosí nosiči. Jsme však rádi a využíváme krásného zázemi. Venku je pod mrakem, větrno. Čekáme
také na Burdu s Hámou, kteří měli po cestě problémy. Po setkání pokračujeme dále směr na Klak, kde měl být první nocleh.
Možná i díky čekání na Hámu se však skupina roztrhla na na Klak došel pouze Bornis, Miloš a Zelmistr. Druhá skupina
s s příchodem večera zabivakovala zhruba 2 kilometry před Klakem. Po krátké poradě nakonec sestupujeme z Klaku a
bivakujeme na nejbližším místě. Zde nastal druhý problém: Stavím stan ve kterém nejsou tyčky! Vypadá to totiž na dešť. A
on skutečně přichází. Navíc Háma nechal stan v druhé skupině. Nezbývá nám než sbalit bivak a vydat se nyní na noční
etapu po nejkratší trase do civilazace. V Krpelanech nastupujeme na vlak a dojíždíme vyčerpaní do Stankovan. V 8 ráno
jdeme spát. Krásný pocit být v suchu a teple. Odpoledne přichází druhá skupina, která díky vybavení vše přečkala
v pohodě. Následuje návštěva Svatojánských slavností ve Stankovanech a druhý den odjezd domů. Zde nastává třetí
problém. Vlak má opět zpoždění a v Ostravě nám ujíždí pendolino. Jsme rozčarováni, přesto se i díky tomu narodila hláška:
OKAMŽITĚ MI VYNDEJTE TU VĚC Z BOTY. Po peripetiích s rozlitým pivem v druhém pendolinu již žádné útrapy nezažíváme
a v odpoledních hodinách přijíždíme unavení domů.
Za velitele – Pavel Borna
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4. Teplicko – adršpašská 33
29. ročníku Teplicko-adršpašské 33 počasí přálo
Dlouho jsme přemýšleli, jaký bude nadpis oficiální zprávy z turistického pochodu Teplicko-adršpašské 33.
Jelikož úspěch akce se odvíjí od počasí, je onadpisu rozhodnuto. Vždyť ještě vpátek večer mírně mrholí
a skoro se nechce věřit, že vsobotu má být dle předpovědi oblačno a délka svitu slunce 5 hodin. První co
ráno děláme, hledáme na obloze hvězdy. A ony tam jsou. Hurá. Děkujeme počasí. Letos to snad konečně
vyjde na jedničku. Ranní mlha a občas trochu větší oblačnost. Po větší část dne polojasno. Co víc si pro
pochod přát. Je nám jasné, že veškeré úsilí s přípravou pochodu bude naplněno a jen čekáme, jaká vlastně
bude letos účast. Nemůže být nižší než v loňském roce. Po sečtení přihlášek se nám ukázalo číslo 1275 startujících. Rekord
z roku 2015 nebyl překonán. Tehdy startovalo 1 600 startujících. To nám však nevadí, jelikož celou prezentaci a následné
občerstvení jsme zvládli bez zásadních problémů. Zpětné ohlasy účastníků jsou pozitivní. O tom svědčí reakce na facebooku
i v naší návštěvnické knize. A to i přesto, že nejpopulárnější 16 km trasa vůbec nešla přes skalní města, a že jsme zavedli
zálohu na plastové kelímky. Stále častěji si říkáme, zda přípravy, které zaberou celému organizačnímu výboru v čele s Jirkou
Štěpánkem a Michalem Řeháčkem v řádech stovek hodin, stojí za to. Výsledek letošního pochodu apozitivní ohlasy jak
partnerů pochodu tak i samotných účastníků pochodu ukazují, že pořádat tuto akci smysl má a těšíme na plánování
příštího, jubilejního 30 ročníku.
Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
DPL 6 –384 startujících(296)
TA 16 –428 startujících (386)
TA 25 –184 startujících (133)
TA 33 –149 startujících (122)
TA 50 –18 startujících (18)
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Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 –51startujících (28)
CYKLO 50 –35startujících (33)
CYKLO 70 –16 startující (4)
CELKEM: 1275(1052) startujících
(údaje vzávorce -počty startujících vroce 2017)
Nejvzdálenějšího účastníka evidujeme pana Stanislava Babalu ze Stankovan (SK). Nejmladšími účastníky se stali Terezka
Valentová a Olda Kollert. Obě děti narozeny ve stejný den. Nejstarším účastníkem byla paní Vacková z Police nad Metují.
Co plánujeme na příští rok? Jednáme s Věrou Martinovou zhlediska jejího vystoupení na našem pochodu. Jak jsme se letos
nažili vyhnout skalám, příští rok chceme trasy vmaximální míře směřovat do skal. Vše ostatní, na co jste zvyklí se budeme
snažit zachovat či vylepšit.
Děkujeme přízni počasí, všem partnerům a všem spolupořadatelům.
Těšíme se na vás všechny příští rok, vsobotu 14. září 2019, na shledanou.
Veškeré informace afotogalerie na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na: www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33
Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad Metují a obce Adršpach, mediální podpory Country rádia
aDestinačního managementu pro rozvoj Broumovska. Současně by nemohla být zorganizována bez finanční a technické
pomoci soukromých společností (Stavby Myška –hlavní partner pochodu, Valenta Tomáš –technickydozor.eu, HobraŠkolník s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein –Volk Pavel, 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 Náchods.r.o.,
Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP, Potraviny – Jarmila Kubečková, Pekárny a Cukrárny Náchod, KOMAP Dědov a JOBI
Bitnarovi. Zvláštní poděkování patří hezkému počasí a všem kteří za nás „dýchají“.Děkujeme vám.
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5. Drakiáda
Tak jaké to tedy bylo letos na naší nejmenší akci – drakiádě? Popravdě, počasí nám opět vyšlo
a proto v neděli 7. října 2018 přišlo zhruba 30 dětí s rodiči. Žádný extra vítr nebyl, ale draci létali.
Prostě nádherné podzimní odpoledne. Když už děti nebavilo pouštění, mohly si vyrobit figurky
z přírodních materiálů, případně něco nakreslit. Letos jsme pro děti připravili párky v rohlíku zdarma.
Bohatá účast rodičů a prarodičů s jejich ratolestmi nám opět mohla říct, že organizovat podobné, byť
drobné, akce má v Teplicích smysl. Poděkování patří Městu za finanční a organizační pomoc,
Thérovým za elektrický proud, a učitelkám z Mateřské školky za připravení tvořeníčka pro děti. Bylo
to s vámi moc fajn odpoledne.

6. ETAPOVÝ POCHOD „PO SVÝCH…“ – OPĚT NA SNĚŽKU
Letos jsme naplánovali a absolvovali trasu Teplice – Sněžka, která byla jako první v seriálu etapových pochodů „Po svých“.
Museli jsme ji z důvodů obsazení penzionu v Petříkovicích, kde jsme minulé ročníky spali z pátka na sobotu, zkrátit o
páteční etapu. Jiný nocleh se nepodařilo sehnat v této lokalitě.
den sobota: Prvním ranním vlakem, v 7.30 hod, vyrážíme v pěti z Teplic n M. z hlavního nádraží, ve městě přistupuje
dalších pět a ve skalách poslední, co jedou s námi vlakem. V Petříkovicích na nás již čekají kamarádi, kteří přijeli z Trutnova
a Náchoda. Celkem se nás sešlo patnáct. Vyrážíme směrem Bernartice, Žacléř až do Horní Malé Úpy, kde máme ubytování
v penzionu Trautenberk.
den neděle: Po velmi bohaté a pestré snídani vyrážíme po žlutém TZ. Přidávají se k nám další tři kamarádi. Přes Jelení
boudu, kde je krátká zastávka na pivko, pokračujeme Traverzem až na Sněžku. Odtud scházíme směr Růžohorky.
V Děčínské boudě se občerstvíme a po zeleném TZ scházíme do Pece pod Sněžkou. Někteří scházejí přes Portášovy boudy.
Návrat do Teplic je autobusem a vlakem přes Svobodu n. Úpou a Trutnov.
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Celkem tuto trasu absolvovalo 18 turistů, ušli jsme celkem 43 kilometrů. Počasí bylo na říjen překrásné, sluníčko, bez
deště, poměrně dobrá viditelnost. V neděli na Sněžce rychlost větru 70 – 80 km/h, v nárazech až 100 km/h.
Zajímavosti z cesty: Nezvyklé, překvapivé, ale čisté ubytování v penzionu Trautenberk se saunou a bohatou snídaní. Stezka
ze Sněžky lemovaná velkým množstvím žoků s kameny na opravu této cesty v příštím roce.

7. Foto večer
V letošním roce jsme opět zorganizovali pro členy a přátele Spolku RADOST fotovečer.
Z hlediska dobrých zkušeností jseme tuto akci zajistili v klubu pod Městským úřadem. Letos
jsme tuto akci spojili s Bowlingem, který rovněž pravidelně organizujeme jako poděkování pro
všechny pomocníky na Teplicko-adršpašské 33. Bowling zorganizoval Jirka Štepánek
v Meziměstí. Po skončení Bowlingu a příjezdu kamarádů do Teplic nad Metují čekal na všechny
guláš od šéfkuřaře Pavla Borny a současně dopitná alkoholických a nealkoholických nápojů z TA33.
I letos jsme promítli své fotky z akcí společných či individuelních. Hlavním bodem bylo promítání fotek z Gruzie, které se
parta lidí ze Spolku zúčastnila a rovněž neméně zajímavé fotky z vody a přechodu Krkonoš.
Věříme, že podobné akce utužují náš kolektiv. Těšíme se na další podobné setkání.
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8. Adventní Sněžka
Jubilejní 20 ročník předvánočního výletu na Sněžku byl zorganizován v sobotu 22. 12. 2018
Start byl tradičně naplánován u dolní stanice Nové lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou.
Počasí bylo opět skvělé. Jak říká klasik. Zážitek musí být intenzivní. Na startu prší, v průběhu
výstupu se déšť mění na sněžení. Ve vrcholových partiích nárazový vítr o rychlosti až 125 km
v hodině. Na Děčínské boudě byla opět cca hodinová zastávka na doplnění jídla a pití (mají
zde opravdu výbornou staročeskou kuchyni). Byl dobrý nápad si rezervovat místa, jelikož
s námi na Děčínské boudě počítali a všech 43 lidí si mohlo v pohodě sednou. Jelikož na Poštovně obsluha
nedoporučovala sejít zpět Obřím dolem, bylo rozhodnuto, že méně zdatní se vrátí zpět stejnou cestou. Ostatní po
plánované trase Obřím dolem s drobnou zastávkou v místní hospůdce.
Akce se zůčastnilo 41 lidí z celé České republiky. Bohužel nemůžeme říct, že akce je mezinárodní, jelikož se náš
kamarád Stano nemohl zúčastnit. Přesto jsme poznali opět nové kamarády a mohli si se všemi popřát krásné vánoce.

10 z 11

Hospodářský výsledek v roce 2018
Hlavní činnost (TA33)
Sponzorské dary
TA33 - přímé náklady
TA33 Hudba
TA33 Dětský pohádkový les
TA33 Výlepy plakátů
TA33 Facebook
Startovné
Celkem

příjmy
96 000,00 Kč

Spolek RADOST (režie, investice)
Členské příspěvky
Spolek RADOST - režie
Spolek RADOST - investice
Celkem
CELKEM

96 000 Kč
36 412,60 Kč

-36 413 Kč

43 880,00 Kč

-43 880 Kč

5 505,00 Kč

-5 505 Kč

2 240,00 Kč

-2 240 Kč

2 692,20 Kč

-2 692 Kč

36 345,00 Kč

36 345 Kč

132 345 Kč

90 730 Kč

příjmy

výdaje

29 060,00 Kč

29 389,00 Kč

7 161,00 Kč

4 406,50 Kč

2 754,50 Kč

3 100,00 Kč

2 227,40 Kč

872,60 Kč

650,00 Kč

95,00 Kč

555 Kč

21 832,00 Kč

16 973,10 Kč

4 859 Kč

61 518,00 Kč

54 674,62 Kč

6 843 Kč

123 321 Kč

107 766 Kč

15 555 Kč

příjmy

výdaje

Vedlejší činnost
Trika
Fotografování
Zpívání u betléma
Drakiáda
Stavění máje
Catering TA33
Celkem

výdaje

1 850,00 Kč

1 850 Kč
257 516 Kč
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41 615 Kč

-

329,00 Kč

1 850,00 Kč
9 932,90 Kč

-9 932,90 Kč

30 971,00 Kč

-30 971,00 Kč

40 904 Kč
239 399 Kč

-39 054 Kč

18 117 Kč

