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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 
 

http://www.spolek-radost.cz
http://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       Michal Řeháček – člen výboru 
tel.: 608 543 939         tel.: 722 551 864 
email: stepanek@spolek-radost.cz      email: rehacek@spolek-radost.cz 
  
Členská základna 2013 
Bornová Zuzana, Štěpánková Renata, Štěpánek Jiří ml., Ulrichová Jiřina, Hažmuková Líba, Chmelař Josef, Novotný Jiří, 
Novotná Ilona, Malíková Eva, Martinec Jaroslav, Ročárek Miroslav, Ročárková Marcela, Brádlová Ivana, Čorejová Jana, 
Štěpánek Stanislav, Hnyk Petr, Možná Dita, Diviš Petr, Polák Roman 
 
                   www.spolek-radost.cz 
 
 

http://www.spolek-radost.cz
http://www.borna.cz
mailto:borna@spolek-radost.cz
mailto:stepanek@spolek-radost.cz
mailto:rehacek@spolek-radost.cz
http://www.spolek-radost.cz


                                                                                            - 4 -                                     

Činnosti sdružení v roce 2013 
 

1. Cestopisné besedy 
 

18.1. 2013 bylo v přednáškovém sále základní školy v Teplicích nad Metují uskutečněna cestopisná 
beseda Jana Krejčího z Meziměstí s tématem PAKISTÁN, INDIE.  
 
„V roce 2004 jsem uskutečnil expedici po Pákistánu a Indii, která trvala 8 měsíců. Z toho 2 měsíce jsem 
věnoval horám v severním Pákistánu, kam jsem docestoval po Karakoram Highway se zastávkou v 
Hunsa Valley a návštěvou národa Kalašů. Zbylých 6 měsíců jsem věnoval severu Indie včetně návštěvy 
znovuotevřeného Kašmíru a trekování po horách Ladakhu.  Když už jsem byl dostatečně utahán horami, 
tak jsem sjel dolů do džunglí Ztracených měst jako např. Orcha nebo Kajuraho”. 
 

Akce se zúčastnilo 34 posluchačů. Děkujeme Základní škole v Teplicích nad Metují za zapůjčení přednáškového sálu. 
 
 

2. Stavění máje 
 
30.4.2013 byla na prostranství před Městským úřadem a za podpory širokého publika, vztyčena máj.  
Myšlenka obnovení tradice stavění máje vznikla v roce 2008, kdy máj byla poprvé vztyčena.   
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. 
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3. Teplicko – adršpašská 33 
 

Prší, tak začíná start celkově 24. ročníku turistického pochodu "Teplicko-adršpašská 33" dne 
14.9.2013. S pocitem, že již nemůže být hůře, organizátoři připravují prezentaci tak, aby alespoň psaní 
přihlášek se mohlo konat „v suchu“ Po sečtení všech přihlášek dochází organizátoři k číslu 146. 146 
statečných turistů, které nevlídné počasí neodradilo. Začíná se projevovat trochu skepse ze zbytečné 
práce a promrhaných prostředků (nejen finančních). Nakonec po informaci, že na sousedním pochodu 
v Úpici byla účast skoro 10x menší, považujeme číslo 146 k daným podmínkám za výborné. 
 
Nakonec se 9 statečných vydává na TA8km (kočárky), 59 statečných na TA16km, 34 statečných na 
TA25 km, 46 statečných TA33, 3 stateční na CYKLO 30 a 3 stateční na CYKLO 50. 

Zajímavostí letošního ročníku je velký počet účastníků ze vzdálenějších částí Čech (Otrokovice, Lysá nad Labem, Brno, Zlín, 
Ostrava), a i účast turistů ze Slovenska (Žilina, Ružomberok, Prešov), Rakouska (Vídeň), Polska (Stanonice) a Belgie (Brusel) 
Asi tam ráno nepršelo. 
 
Nejstarším účastníkem je pořadateli vyhodnocen Vladimír Kupec ze Stráže pod Ralskem– ročník 1940, který se účastnil trati 
16km pěší.  
Nejvzdálenějším účastníkem je vyhodnocen Joeri Mertens z Belgie, který se zúčastnil trati 33 km pěší. Nejmladším 
účastníkem je vyhodnocen Štěpán Petr z Bačetína u Dobrušky, nar. 17.5. 2013, který se zúčastnil trati 8km kočárky, a jak 
datum narození napovídá - v kočárku. Na otázku mlčí, po opakované otázce, jak se mu zde líbí, začíná brečet. Asi má hlad. 
 
Všichni účastníci dostávají v cíli keramickou medaili a diplom. Na účastnících je vidět jejich pohnutí a i to, že na tento 
pochod asi dlouho nezapomenou. 
Po 12cté hodině přestává pršet a začíná hrát country skupina Slaveňáci a skupina Elka, která svou produkci zajišťuje i na 
plánovanou večerní taneční zábavu pro veřejnost. Naštěstí neprší, je docela teplo a tak taneční zábava probíhá již dle 
naplánovaného scénáře. 
 
Podrobné informace včetně fotogalerie na www.ta33.cz 

http://www.ta33.cz
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4. Drakiáda 
 
V neděli 6.10.2013 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. Pro ostatní bylo zajištěno občerstvení, letos poprvé 
Spolkem RADOST. 
 
Tuto akci lze jednoznačně zařadit jako první akci, která byla v Teplicích naším sdružením založena. První ročník byl 
uskutečněn v roce 2006. 
 

5. Po Svých na Sněžku 
Ve dnech 18-20.10.2013 byl uskutečněn oficiálně první ročník etapového 
turistického pochodu s názvem “Po svých na Sněžku”  
 
Start byl naplánován v pátek odpoledne z Teplic nad Metují. Za použití čelovek 
byla první etapa ukončena v penzionu JAROSLAV v Petříkovicích. Druhá etap 
vedla přes Bernartice a Žacléř s cílem a nocováním v penzionu Popelka na 
Pomezních. Třetí etapa vedla přes Sněžku, Obřím dolem do Pece pod Sněžkou, 

a hromadnou dopravou zpět do Teplic nad Metují, kde byl v neděli večer pochod s celkovou délkou 66 km ukončen. 
 
Celou akci provázelo nádherné podzimní počasí. Akce se zúčastnilo hned na poprvé 15 turistů nejen z Teplic nad Metují. 
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6. Zpívání u betléma 

 
V první adventní neděli dne 1.12.2013 bylo na veřejném prostranství před městským 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. 
Děkujeme za recept paní Fichtnerové. 

 
 

7. Adventní Sněžka 
 

Vždy poslední sobotu před vánocemi je Spolkem RADOST pořádán turistický výlet na 
Sněžku. Během 14cti 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 21.12.2013. Celý den výlet doprovázelo krásné slunné inverzní 
počasí. Pouze na vrcholu Sněžky foukal vítr o rychlosti 65 km/h a povrch Sněžky byl 

pokryt ledovou krustou. Celého výletu se zúčastnilo 25 účastníků. Nejvzálenějším účastníkem byl p. Martin Drozd, který se 
na tento výlet vydal až u Brna 
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Hospodářský výsledek v roce 2013 
 

Příjmy           
Výnosy z dotací a sponzorských darů  38 000 Kč       
z toho            

ze sponzorských darů:  20 000 Kč   Rekapitulace   
z dotací (Město Teplice nad Metují a Obec 
Adršpach) 18 000 Kč       
       Příjmy   63 152 Kč 
Výnosy z hlavní činnosti celkem:  25 152 Kč   Výdaje   61 618 Kč 
z toho        Hospodářský výsledek  1 534 Kč 
tržba občerstvení   20 372 Kč       
startovné TA33   4 780 Kč       
 Celkem příjmy:   63 152 Kč   Zpracoval: Michal Řeháček   
       Teplice nad Metují, 4.1.2014  

Výdaje           
Celkové výdaje v roce 2013          
z toho            
Režie    3 582 Kč       
Přímé náklady na Stavění Máje  1 540 Kč       
Přímé náklady na TA33  36 133 Kč       
Přímé náklady na Drakiádu  1 746 Kč       
Náklady občerstven   12 403 Kč       
Investice    6 214 Kč       
 Celkem výdaje:   61 618 Kč       
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Za finanční a technickou podporu v roce 2013 děkujeme 
 
při pořádáná Teplicko-adršpašské 33 
 

 
 
 
 

Město Teplice nad Metují  Obec Adršpach 
 
Apartmány Kovárna – Bernard Lainka, Zámecký hotel BIschofstein - Pavel Volk, Technický dozor.eu – Tomáš Valenta,  ZNL 
s.r.o., Broumovské stavební sdružení s.r.o., VK ložiska s.r.o., Miroslav Teplické skály s.r.o., Grätz – stavební práce, CDS 
Náchod s.r.o., Myška Stavby s.r.o.,  Penzion Skalní Mlýn, Continental Automotive Horní Adršpach s.r.o., Komap Dědov 
s.r.o., Granit Lipnice s.r.o., 

 
 
při pořádání Drakiády a Stavění máje 
 

 
 
 
 

Město Teplice nad Metují 
 
  

 



                                                                                            - 10 -                                     

Za mediální podporu v roce 2013 děkujeme 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Za organizační pomoc a spolupráci v roce 2013 děkujeme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


