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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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Činnosti sdružení v roce 2019
1. Stavění máje
V úterý 30. dubna 2019 proběhla naproti teplické poště v místním lesoparku společná kulturní akce
města, základní a mateřské školy a našeho spolku.

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, Moravu a
Lužnici.
Ve dnech 3. – 5. 5. 2018 proběhl další ročník tradiční květnové vodácké expedice. Tento rok jsme vybrali řeku
Lužnici. Počet účastníků se zastavil na počtu 37 vodáků. Plavba proběhla naším klasickým dvou-etapovým
způsobem: první etapa měřila 20 Km a vedla z Tábora - kempu na staré Papírně, druhá etapa (15Km) vedla z
kempu na staré Papírně - kempu Pohoda (kam jsme však už nedorazili protože nás v poslední hospodě chytla
silná bouřka...no a potom se už nechtělo jelikož proběhlo několik desítek piv a byla zima. Počasí nám pro letošek moc nevyšlo
a oba dva dny plavby byly studené a deštivé. Teplota ráno klesala snad až k nule. Celkem jsme se tedy dostaly na asi 35 km
řeky Lužnice. Ubytováni jsem byly v kempu Pohoda kterou vlasní baječní holandští manželé… kteřím nám vyšli se vším
naprosto vstříc a jazyková bariéra nebyla vůbec znát.
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3. Vysokohorská turistika
Letošní výlet pro členy a přátele Spolku RADOST na Slovensko jsme naplánovali ve dnech 20.-23. června
2019.

Za velitele – Pavel Borna
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4. Teplicko – adršpašská 33
Jubilejní 30. ročník Teplicko-adršpašské 33
Tiskovou zprávu z tohoto ročníku najdete na www.ta33.cz
Je v ní zmíněno, že tento ročník připravovalo okolo 60-ti lidí
Při rekapitulaci z pohledu spolku musíme zmínit právě to, že letošní ročník proběhl organizačně
na jedničku z hvězdičkou, celé zázemí na kouališti se připravaovalo týden dopředu tak aby
nenastaly chyby z předchozích ročníku, nad vším se vždy více hlav zamyslelo a vyymysleli vždy
nejlepší možnou / funkční variantu – za což patří obrovský dík všem zůčastněným členům
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5. Drakiáda
Derniéra drakiády v neděli 6. října 2019
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6. ETAPOVÝ POCHOD „PO SVÝCH…“ – „proti toku řeky Metuje“
Letos jsme naplánovali a poté i absolvovali již sedmí ročník. Zvolili jsme trasu, která se šla již v roce 2014 a to – PROTI TOKU
METUJE
V sobotu 5.30 hod jsme nasedli na vlak v Teplicích n. M. a v 6.45 jsme vystoupili na nádraží v Jaroměři. Odtud jsme se
přesunuli k soutoku Labe a Metuje vzdáleném asi 2 km, kde jsem zahájil pochod seznámením účastníků s trasou a údaji o
řece. Prošli okrajem Josefova, kolem Poklasního mlýna, přes Ptačí park – Josefovské louky. Procházeli jsme, popřípadě míjeli
obce Šestajovice. Veselice, Roztoky, Dolsko až jsme dorazili do Nového Města n. Metují. Zde jsme překonávali „největší“
kopec našeho pochodu a navštívili zdejší historické náměstí a vyhlášenou cukrárnu. Po kávě a nějakém tom dortíku jsme se
vrátili k Metuji a přes Bobík, po levém břehu jsme pokračovali do osady Peklo, kde pod přísným dohledem zdejšího Lucifera,
jsme poobědvali. Další část vedla po cyklostezce přes Ostrovy do Náchoda, kde jsme v Penzionu Kylarův statek přenocovali.
Tuto část jsme absolvovali ve třech.
V neděli se k nám přidali další tři turisti. Trasa vedla přes Velké Poříčí, Hronov, Žabokrky, podél Metuje, až na Nové Mýto,
kde jsme se posilnili. Pokračovali jsme přes Velké Petrovice, kde se dva účastníci odpojili, dále Maršovským údolím, přes
Českou Metuji, kde se k nám přidali další pochodující. V Dědově jsme si dali kávu u naší kamarádky Jany a pokračovali přes
Teplice n. M., Střmenské podhradí a Vlčí roklí až k prameni Metuje.
Pochodu se zúčastnilo celkem osm turistů, z toho pouze jeden absolvoval celých 80 kilometrů. Počasí vynikající-slunečno,
bez deště. Trasa velmi pěkná, kopcovitě nenáročná. Škoda že nás nešlo víc.
+ zkrácená verze:
Letos jsme naplánovali a poté i absolvovali již sedmí ročník. Zvolili jsme trasu, která se šla již v roce 2014 a to – PROTI TOKU METUJE.
Vedla z Jaroměře, přes Nové Město n. M. do Náchoda, kde jsme přespali. Druhý den jsme pokračovali přes Hronov, Maršov, Českou Metuji,
Dědov, Teplice n. M. a cíl byl u pramene ve Vlčí rokli. Pochodu se zúčastnilo celkem osm turistů, z toho pouze jeden prošel celou trasu. Celková
délka - 80 km.
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7. Foto večer
V letošním roce jsme opět zorganizovali pro členy a přátele Spolku RADOST fotovečer v sobotu
9.11.2019. Nově jsme tuto akci zajistili v klubu zahrádkářů Astra. Také 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 Centru Walzel - Meziměstí. Po
skončení Bowlingu a příjezdu kamarádů do Teplic nad Metují čekal na všechny pěkně šťavnatý steak připravený na novém
kontaktním grilu, který doplnil naše cateringová zařízení.
I letos jsme promítli své fotky z akcí společných či individuelních.
Věříme, že podobné akce utužují náš kolektiv. Těšíme se na další podobné setkání.
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8. Adventní Sněžka
21. ročník předvánočního výletu na Sněžku byl zorganizován v sobotu 21. 12. 2019 Start byl tradičně naplánován u
dolní stanice Nové lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou – zde se nás sešlo 24 a vyrazili jsme směr Růžohorky, kde
jsme bohužel v tomto roce nemohli využít již tradiční občerstvení na Děčínské boudě a azyl jsme našli na sousední
boudě Růžohorky. Dále jsme pokračovali směr vrchkol, kde však nízká oblačnost nedovolila delší setrvání než na
tradiční foto a přípitek. Pokračovalo se směr Luční bouda, Výrovka se zastávkou a zpět do Pece.
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9. Staroroční výšlap Spolku RADOST
Staro-roční vycházka v roce 2019 vedla přes Lokomotivu, Kraví horu, kolem Supích skal, na Čapí vrch. Závěr byl
v restauraci na Bichofstejně. Asi ve dvou třetinách trasy jsme navštívili skrytý srub Bivoj, kde jsme si opekli buřty,
ochutnali cukroví a zapili starý rok. Zúčastnilo 39 výletníků, kteří našlapali krásných 15 kilometrů.
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Hospodářský výsledek v roce 2019
Hlavní činnost (TA33)

příjmy

Sponzorské dary

výdaje

164 416,00 Kč

164 416 Kč

TA33 - přímé náklady

86 177,83 Kč

-86 178 Kč

TA33 Hudba

97 250,00 Kč

-97 250 Kč

TA33 Dětský pohádkový les

8 785,10 Kč

-8 785 Kč

TA33 Výlepy plakátů

3 389,00 Kč

-3 389 Kč

TA33 Facebook

3 872,00 Kč

-3 872 Kč

Startovné

54 249,00 Kč

54 249 Kč

218 665 Kč

199 474 Kč

příjmy

výdaje

Trika

49 730,00 Kč

38 408,53 Kč

11 321,47 Kč

Fotografování

5 400,00 Kč

3 004,18 Kč

2 395,82 Kč

Zpívání u betléma

3 400,00 Kč

1 092,30 Kč

2 307,70 Kč

Celkem
Vedlejší činnost

Drakiáda

19 191 Kč

925,20 Kč

-925 Kč

Stavění máje

24 496,60 Kč

18 261,10 Kč

6 236 Kč

Catering TA33

83 189,00 Kč

64 536,40 Kč

18 653 Kč

126 228 Kč

39 988 Kč

166 216 Kč

Celkem
Spolek RADOST (režie, investice)

příjmy

Členské příspěvky

výdaje

2 150,00 Kč

Spolek RADOST - režie
Spolek RADOST - dar

14 561,27 Kč

-14 561,27 Kč

5 000,00 Kč

-3 150,00 Kč

42 355,24 Kč

-42 355,24 Kč

4 000 Kč

61 917 Kč

-57 917 Kč

388 881 Kč

387 618 Kč

1 850,00 Kč

Spolek RADOST - investice
Celkem
CELKEM
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2 150,00 Kč

1 262 Kč

