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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
- 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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Zápis o činnosti v roce 2021
Spolek RADOST v roce 2021 měl evidovaných 50 členů. Spolek RADOST zorganizoval z důvodu i přes COVID opatření
celkem 9 akcí.
Stavění máje.
V letošním roce jsme v Tepliích nad Metují opět postavili májku. A to i přesto, že v termín 30.4.2021 nebylo provedeno
rozvolnění z hlediska koronavirových restrikcí a tudíž k vlastnímu stavění nebyl zajištěn žádný doprovodný program.
Vodácký víkend
V letošním roce jsme nemohli uskutečnit žádný výlet na vzdálenější vodu, jelikož opět v rámco koronavirových opatření
nebyly otevřeny žádné kepmpy (tedy v době příprav ještě nebyly a nebo zřejmé, zda v termínu konání vůbec budou). Proto
jsme se rozhodli, že sjedeme naši Úpu. Termín byl stanoven na 22.5.2021 a jednalo se pouze o jednodenní výlet. Akce se
zůčastilo celkem 27 vodáků, převážně členů Spolku RADOST. Počasí nebylo úplně nejlepší, přesto to některým nevadilo a
kolikrát bez předchozího upozornění se nedobrovolně vykoupalo. Někteří dokonce i při vystupování z lodi.
Spolek s dětmi
4.-6. 6. 2021 jsme zorganizovali víkend na horách pro naše spolkové děti. Letos jsme byli opět ubytováni na Mísečkách
v počtu pěti rodin. Počasí se letos vydařilo a tím pádem se končně plánovaný cíl - pramen Labe – vyšel.
Výlet na Slovensko
Opět ve stínu koronavirových opatření se nás pár (slovy sedm) nakonec vydalo (i přes poždavky karantény a hlášení ….)
vydalo na Slovensko. Letos jsme naplánovali výlet kolem našeho kamaráda Stana. Tj. na Malou Fatru, respektive Kopu nad
Stankovany. Původně byl plánován i Šíp naproti v údolí ale nakonec se rozhodlo pokračovat formou dvoudenního vandru na
Velkou Soč, což považuji za výborný volbu.
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Teplicko-adršpašská 33
Naši nejdůležitější akci – Teplicko-adršpašskou 33 jsme zorganizovali 19. září. 2021. Jednalo se o 32 ročník, který se konal
i přes špatnou předpověď počasí nakonec v počasí solidním a k tomu se solidní účastí – celkem 1526 startujících. celá akce
proběhla bez větších problémů. Děkujeme všem, co se na organizaci podíleli.
Tiskové prohlášení ke 32. ročníku je k dispozici na www.ta33.cz
Drakiáda
Zrušeno.

Exkurze Krakonoš
Dlouho plánovaná akce se uskutečnila až v letošním roce, konkrétně 13.10.2021. Možná i díky tomu, že exkurze mohla být
provedena jen ve středu, účast byla v počtu 8 lidí. Přesto pivo bylo připraveno pro 20 návštěvníků a naštěstí se žádné
nemuselo vylít
ETAPOVÝ POCHOD „PO SVÝCH…“ – „Na Sněžku“
15.-17.10.2021 proběhl devátý ročník etapového pochodu po svých. Jelikož jsem ji připravoval na poslední chvíli, zvolili jsme
osvědčenou trasu, Na Sněžku. Možná i z důvodu „na poslední chvíli“ se nás mnoho nesešlo. Putovali jsme v počtu 4 turistů.
Doufám, že příští rok si zase tuto akci převezme Jirka, který je otcem tohoto pochodu.
Foto večer
Z důvodu Covidových opatření zrušeno – nahrazeno výroční schůzí, a to opět z důvodu COviDu. V plánovaném termínu
k 15.2.2022 se totiž opět zase nemusíme setkat.
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Adventní Sněžka
(dopsáno až po výroční schůzi) Akce byla naplánována tradičně na poslední adventní sobotu, termín vycházel konkrétně na
18. 12. 2021. Na startu se letos sešlo celkem 38 turistů. Bohužel jsme nemohli přivítat naše kamarády ze slovenska, a proto
nejvzdálenějším výletníkem byl Jaroslav Ungr z Olomouce. Počasí bylo výborné, děkujeme zase za příjemné přijetí na
Děčínské boudě. Trasy si zvolil každý účastník sám a tudíž přes Sněžku někdo pokračoval dál přes Luční a Výrovku, někdo
sešel přímo do Pece Obřím dolem. Zpětné ohlasy – viz například od Eriky Zoubkové nás velmi potěšili a proto je zde připojuji.
Adventní pochod na Sněžku s Míšou Michal Zoubek dáváme už několikátý rok a musím říct, že to opět stálo za to. Parta kamarádů spolku pro
Radost šel již 22. ročník, jsou neskuteční a pokaždý to s nimi je opravdová radost fantastický počasí, skvělá parta a v tomhle předvánočním
shonu, dokonalá terapie pohybem na tom nejčistějším horským vzduchu hory jsou velké štěstí, když se ti ukážou v celé své parádě a kdo mě
zná, ví že Sněžka je pro mě stejně nejvíc nejkrásnější kopec a vrchol spokojenosti děkujeme kamarádi Pavel Borna a Jiří Štěpánek za pozvání
kus cesty jsme šli a skvěle pokecaly s Bary Barková a jejím skoro mužem Davidem Martinem a jeho taťkou, kterýmu je 72 let, s Marcelkou
a s Kázní jsme toho moc nestihli ale my se zase uvidíme na staroroční opejkačce buřtíků, nepletu se, že jo? pro změnu jsme zase poznali další milý
lidi svět je v pořádku, když máš kolem sebe ty správný lidi rádi se s přáteli vídáme a setkáváme v přírodě nám je prostě nejlíp naordinovali
jsme si pěknou dávku pohybu ... 18 km v kopcích chůze je ten nejzdravější pohyb a v tomhle počásku to šlo samo, bylo jen -5 °C takže žádnej
předvánoční stres ale pohodu a klid krásnou zlatou neděli, přátelé A TÍMTO VÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE, V KRUHU RODINNÉM,
SE SVÝMI BLÍZKÝMI A MILOVANÝMI

Staroroční vycházka
Celkem 35 našich kamarádů se sešlo dne 27.12.2021 na závěrečném a posledním výletu Spolku RADOST. Jadná se již o
několikáty a zatím nespočítaný ročník, který je zaměřen výletu do našich skal. Počasí jsme vychytali a konečně jsme mohli jít
skalami po sněhové pokrývce. Opět proběhlo opékání buřtů – tentokrát na Máldrovce. Jirka Štěpánek zasluhuje poděkování,
jelikož akci bezvadně technicky připravil a to nemluvě o přinesení suchého krbového dřeva o den dříve.
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Hospodářský výsledek v roce 2021
2021
Hlavní činnost (TA33)
Sponzorské dary
TA33 - přímé náklady
TA33 Hudba
TA33 Dětský pohádkový les
TA33 Výlepy plakátů
TA33 Facebook
Startovné
Celkem
Vedlejší činnost
Trika
Fotografování
Zpívání u betléma
Drakiáda
Stavění máje
Catering TA33
Celkem
Spolek RADOST (režie, investice)
Členské příspěvky
Spolek RADOST - režie
Spolek RADOST - dar
Spolek RADOST - investice
Celkem
ostatní
CELKEM

příjmy

výdaje

107 000,00 Kč

107 000 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

49 578,58 Kč

-49 579 Kč

43 000,00 Kč

-43 000 Kč

7 354,00 Kč

-7 354 Kč

2 432,97 Kč

-2 433 Kč

3 072,56 Kč

-3 073 Kč

63 705,00 Kč

63 705 Kč

170 705 Kč

105 438 Kč

příjmy

výdaje

75 850,00 Kč

69 335,12 Kč

0,00 Kč

65 267 Kč

6 514,88 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

101 153,00 Kč

177 003 Kč
příjmy

3 887,00 Kč

-3 887 Kč

73 459,82 Kč

27 693 Kč

146 682 Kč

30 321 Kč

výdaje

2 450,00 Kč

2 450,00 Kč

6 000,00 Kč

31 136,63 Kč

0,00 Kč

-25 136,63 Kč
0,00 Kč

83 644,46 Kč

8 450 Kč
0 Kč
356 158 Kč

-83 644,46 Kč

114 781 Kč
-106 331 Kč
0 Kč
366 901 Kč - 10 743,14 Kč
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Z hlediska investic bylo Spolkem Radost v roce 2021 zakoupeno:
1x reklamní nůžkový stan

31 488 Kč

1x oprava střechy starého stanu

968 Kč

Ruční myčka kelímků NICKNACK

2 958 Kč

Kelímky NICKNACK

40 096 Kč

Office pro NTB

1 090 Kč

Průtoková baterie na koupaliště

1 302 Kč

Plynový party ohřívač

5 741 Kč

Celkem

83 643 Kč
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