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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 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         Michal Řeháček 
místopředseda spolku, člen výboru     člen výboru 
tel.: 608 543 939        tel.: 722 551 864 
email: stepanek@spolek-radost.cz     email: rehacek@spolek-radost.cz 
 
 

  
 

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
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Činnosti sdružení v roce 2015 
 

1. Stavění máje 
 
Děkujeme všem stavěčům, zdobičům a hlídačům máje. Děkujeme, všem přihlížejícím i všem 
čarodějům a čarodějnicím všech věkových kategorií.  

 
Jen díky vám mohla být v podvečer 30. dubna již po druhé na novém místě, a celkově již po desáté 
vztyčena máj. Ano, už deset let se věnujeme této akci. Jen díky vám máme pocit, že stavění máje se 
stalo tradiční kulturní akcí v Teplicích nad Metují, jen díky vám máme chuť tuto akci nadále 
připravovat. Jen díky vám máme ambici tuto akci rozšiřovat. 
 
 

Vždyť je moc hezké, kdykoli přijedeme zpátky domů do Teplic, tak nás v centru po celý květen zdraví symbol začátku 
přívětivější části ročního období.  
 
Akce se uskutečnila za technické, materiální a finanční pomoci Města Teplice nad Metují, elektrickou energii dodala paní 
Kubečková a láhev rumu na hlídání dodal místní podnik Sangrie. Děkujeme. 
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2. Vodácký víkend 
 
Ve dnech 7. – 10. 5. 2015 proběhl další ročník tradičního květnového vodáckého výletu. Zvolenou řekou byla 
tentokrát Morava. Počet účastníků bohužel nepřekročil hranici třiceti účastníků a zastavil se na konečném 
počtu 28 vodáků + 1 „suchozemec“ cyklista. Samotná plavba proběhla opět dvouetapově: 
 první etapa měřila necelých 20 Km a vedla od Vily Háj (Třeština) do kempu v Litovli, 
 druhá měřila téměř 17 Km a vedla z kempu v Litovli do Horky nad Moravou. 

Počasí nám tentokrát pro oba dva dny plavby přálo, bylo teplo a slunečno. Plavba se obešla bez jediného „cvaknutí“ 
všechny posádky dopluly do cíle etap, pouze během prvního dne šli naráz dva lidé přes palubu a podařilo se utopit klíče od 
jednoho z karavanů – podařil se malý zázrak a náhradní klíče k nám do kempu dorazili ještě tentýž den autobusovou 
dopravou (a to byl státní svátek). Druhý den nám přemnožení bobři připravili mnoho překážek – stromů v korytě, při 
plavbě v CHKO Litovelské Pomoraví, nakonec nám to zpestřilo jinak poklidnou plavbu v překrásném prostředí. Tento den se 
osádce „vlajkonošského“ raftu podařilo utopit naši vodáckou vlajku – „Spolek RADOST pirate edition“. Celkem jsme, 
tentokrát výhradně na nafukovacích lodích, spluli cca 37 Km řeky Moravy. Na poslední den před klidnou cestou k domovu 
byla naplánována prohlídka nedalekých Mladečských jeskyní. 
 
 

3. Vysokohorská turistika 
 

V letošním roce jsem opět pro členy a přátele Spolku RADOST naplánovali výlet na Slovensko. 
Konkrétně jsme ve dnech 4-6. července2015 uskutečnili přechod Malé Kriváňské Fatry. Pochod byl 
naplánován přes Malý a Velký Rozsutec, kde na chatě pod Chlebom byl naplánován nocleh a dále Velký a 
Malý Kriváň do Strečna. I přes neuvěřitelné horko, před kterým se na hřebenech nebylo kde schovat, 

trasu absolovalo celkem 22 turistů, včetně dvou našich slovenských kamarádů. Konkrétně Stanovi děkujeme za zázemí na 
jeho chaloupce ve Stankovanech a Marušce za skvělou průvodcovskou službu, zejména na Strečně, kde jsme využili 
parádního vykoupání v místním zatopeném lomu.  Mnzozí z nás nezapomenou na závěrečný mejdan ve Stankovanech. 
Děkujeme všem zůčastněným za nezapomenutelnou atmosféru.  
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4. Teplicko – adršpašská 33  
 
Na 26. ročníku Teplicko-adršpašské 33 startovalo 1 585 účastníků.  
 
Jedná se tak o absolutní rekord v celé historii pořádání tohoto unikátního turistického pochodu, který 
letos proběhl v sobotu 19. září 2015. Celý den provázelo krásné, slunečné a teplé počasí, což mělo na 
vysokou účast zásadní vliv. 
 
Na startu se letos se sešli turisté z celé České republiky, Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího účastníka 
evidujeme z Portugalska. Zjišťujeme, že se k nám turisté vrací opakovaně, čehož si moc vážíme. 
V letošním roce jsme navíc poprvé zajišťovali dvě hromadné přihlášky: 

První- pro velkou českou stavební firmu v rámci tzv. team buildingu. „Byl jsem zde v loňském roce, a tak se mi to tady líbilo, 
že jsem letos vzal své kolegy ve dvou autobusech J.“ odpověděl ředitel této firmy.  
Druhou- pro turistický kroužek ZŠ Meziměstí. Vypadá to, že v příštím roce vypíšeme kategorii - o nejpočetnější skupinu.  
 
Všichni účastníci si mohli vybrat z pěti pěších tras (DPL6 – dětský pohádkový les, TA16, TA25, TA33, TA50), a dvou 
cyklistických tras (CYKLO30 a CYKLO 50) 
Příchod prvních účastníků na dlouhou 50km byl plánován již od šesti hodin. Mnozí z účastníků si ještě museli svítit 
čelovkami. „Jezdím jsem pravidelně, jelikož mám rád místní přírodu a skvělou atmosféru tohoto pochodu“ odpověděl i náš 
stálý účastník Petr Maršálek, který startoval už v 5:45 ráno, aby byl mohl vyjít úplně první. Pro ostatní trasy byl start 
naplánován od sedmi do deseti hodin. Největší nápor účastníků nás však čekal mezi osmou až devátou hodinou. 
Prezentace však na tento nápor byla připravena a odbavení všech turistů  proběhlo bez žádných výrazných problémů. 
 
Všichni účastníci byli na startu vybaveni drobným občerstvením a propozicemi s popisem trasy a přehlednou 
mapou.Všechny trasy byly dodatečně vyznačené naším značením. 
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Pro děti na nejkratší šestikilometrové trase jsme již po druhé zorganizovali dětský pohádkový les. Letos se sedmi 
pohádkovými zastávkami. „Bylo to bezvadně strávené dopoledne. Mockrát pořadatelům děkujeme, budeme chodit 
každoročně. Máme dvě malé děti, tak jsme šli jen pohádkový les. Děti šlapaly statečně a postavičky v lese měly ohromný 
úspěch.  
Počasí jste objednali nádherné, prostě jedním slovem parádička.“ napsala na náš facebookový profil Kateřina Černá. 
 
Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní medaili a mohl si odpočnout u doprovodného kulturního 
programu. Pro děti jsme připravili skákací hrad a malování na obličej. Pro dospělé jsme připravili koncerty country skupiny 
Slaveňáci a skupiny Friends of Music. Ihned po oficiálním ukončení pochodu pak na své nástroje začala hrát v rámci večerní 
zábavy rocková kapela Adept Blues Band.  
 
Jako nejstaršího účastníka jsme dohledali paní Zlatu Adamovskou – cyklo 30 (ročník 1938) 
Jako nejmladšího účastníka jsme dohledali Filipa Mikuleckého – DPL6 (stáří 26 dní) 
Nejvzdálenějším účastníkem byl pár z Lisabonu (Portugalsko), který s nepřál si být uveřejněn. 

 
Na pěších trasách byly počty účastníků následující: 

DPL 6 – 597 lidí 
TA 16 – 497 lidí 
TA 25 – 189 lidí 
TA 33 – 160 lidí 
TA 50 – 15 lidí 

 
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující: 

CYKLO 30 – 77 lidí 
CYKLO 50 – 50 lidí 

 
CELKEM: 1585 lidí a 16 psů 
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Celkově z ohlasů návštěvníků hodnotíme letošní ročník opět pozitivně. O negativech však víme. Zejména nás zaskočil velký 
počet startujících dětí na pohádkovém lese, díky kterému se nám posunul výdej diplomů pro ostatní účastníky. Za 
komplikace se omlouváme a do příštího ročníku toto dořešíme tak,  aby celý pochod byl jen o radosti a bez čekání ve 
frontách.  
 
Děkujeme přízni počasí, všem partnerům a všem spolupořadatelům a především vám, kteří jste se zasloužili za naprosto 
unikátní atmosféru letošního ročníku. Motivuje nás to dále tento pochod rozvíjet a zdokonalovat. 

 
Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz 

 
5. Drakiáda 

Drakiáda v Teplicích nad Metují – již podesáté se Spolkem RADOST. 
Když jsme letos připravovali letošní tiskové prohlášení, nahlédli jsme do prohlášení z loňského roku, 
kde nás zaujala hned první věta „Tak se nám začíná stávat pravidlem, že když v Teplicích pořádáme 
drakiádu, tak nefouká“  Jaké to tedy bylo letos, v sobotu 4. září 2015? No popravdě, žádný extra vítr 
nebyl, ale draci létali. A k tomu bylo opět slunečno a krásně teplo. Prostě nádherné podzimní 
odpoledne. Když už děti nebavilo pouštění, mohly si vyrobit figurky z přírodních materiálů, případně 
něco nakreslit. Navíc si mohly opéci špekáček. 
Bohatá účast rodičů a prarodičů s jejich ratolestmi nám opět mohla říct, že organizovat podobné, byť 
drobné, akce má v Teplicích smysl. Vždyť drakiádu jsme letos organizovali již podesáté. Jsme za vaši 
podporu rádi. Bylo to s vámi moc fajn odpoledne. 

 
 
 
 
 

http://www.ta33.cz
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6. PO SVÝCH, Okolo Broumova 
 
Ve dnech 9-11.10.2015 byl uskutečněn již tradiční podzimní etapový pochod PO SVÝCH. 
Tentokrát “Po svých okolo Broumova“. Pochod byl rozdělen na tři dny. Vyráželo se v pátek v 15. 
hodin z Teplického náměstí směr Vižňov (tato etapa měřila 13 Km), sobotní etapa vedla po 
hranicích přes Ruprechtický Špičák a Janovičky do Božanova (33 km), nedělní etapa pak přes 
Broumovské stěny, Hony a Údolí Klučanky do cíle na Bišíku (30 Km), kterého jsme dosáhli v 
neděli krátce před 18. hodinou. Počet účastníků u tohoto pochodu byl opět proměnlivý, na 

začátku páteční etapy vyráželi 3 „mušketýři“, do cíle došlo 5 lidí, v sobotu nás vyšlo 10 a 4 psi (zaznamenána první 
mezinárodní účast, kdy s námi až na nejvyšší bod šel němec Michal), do Božanova nás došlo 7. V neděli jsme vyráželi 
v počtu 11 lidí a 2 psů (další mezinárodní účast, tentokrát s námi šel polák Andrzej), do cíle na Bišíku však dorazila skupina 
7-mi lidí a 2 psů, z toho, pouze 2 absolvovali trasu v celé délce, která činila 76 km. Počasí nám vyšlo – tedy až na chladná 
rána a trochu větru. 
 

7. Fotovečer 
 
V sobotu 21. listopadu 2015 byl pro členy a přátele Spolku RADOST, uskutečněn, zároveň jako 
poděkování za pomoc při organizaci TA33 podzimní večer s názvem Fotovečer. Jedná se o akci, 
kde členové a přátelé Spolku promítnou své fotky z akcí společných či individuelních. Akce se 
letos zúčastnilo přes 30 lidí. Zároveň se nám i tato akce začíná rozrůstat a proto naše pozvání 
přijali dva hosté  kteří nám promítli své cesty z Kamčatky a Holandska 
Máme radost, že i v podzimních dnech se dá vytvořit zajímavá kulturní akce. 
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8. Adventní Sněžka 

 
Jedná se o každoroční výlet na Sněžku za každého počasí, vždy poslední adventní sobotu roku. 
Během 16cti 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.  

V roce 2015 se konala tato akce již po sedmnácté a zúčastnilo se 31 přátel pěší turistiky a 3 psi. Trasa vedla přes Růžovou 
horu, kde byla na Děčínské boudě tradiční zastávka na kyselo s bramborákem a Vánoční 14° speciál od Krakonoše, a dále 
podél lanové dráhy až na Sněžku. Na vrcholu naší nejvyšší hory jsme stanuli okolo 13 hodiny a po společné fotce jsme 
pomalu sestupovali řetězovou cestou k Slezské boudě, kde se naše cesty rozdělily – klasická vedla přes Obří důl zpět do 
Pece pod Sněžkou a „prodloužená“ varianta vedla směr Luční bouda, dále na výrovku a poté také zpět do Pece, kam jsme 
již scházeli za tmy. 
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Hospodářský výsledek v roce 2015 
 
  

Rozvaha       
         
         

Hlavní činnost   příjmy  výdaje  
  Sponzorské dary  47528,00     
  Dotace   20000,00     
  TA33 - přímé náklady    27788,00  
  TA33 Reklama    25829,00  
  TA33 Hudba    15000,00  
  TA33 Dětský pohádkový les   1438,00  
  TA33 Výlepy plakátů    4488,00  
  Drakiáda   1776,00  1589,00  
  Stavění máje  729,00  2723,00  
    70 033 Kč  78 855 Kč -8 822 Kč 
Vedlejší činnost        
  Catering TA33  51685,00  33711,00  
  Startovné   33066,00     
 Členské příspěvky  1650,00     
  Spolek RADOST - režie   15315,00  
  Spolek RADOST - investice   29442,00  
  Fotografování  4833,00  1466,00  
    91 234 Kč  79 934 Kč 11 300 Kč 

 Celkem  161 267 Kč  158 789 Kč  
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Za finanční a technickou podporu v roce 2015 děkujeme 
 
při pořádáná Teplicko-adršpašské 33 
 

 
 
 
 

Město Teplice nad Metují  Obec Adršpach 
 
a dále Hobra-Školník s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein – Volk Pavel, Penzion Kovárna – Bernard Lainka, Farma Bošina, 
Valenta - Stavební dozor.eu, Autokemp Bučnice – Věra Kubíková, Continental Automotive, ZNL s.r.o., Teplické skály s.r.o., 
Pekárny a Cukrárny Náchod, Primátor a.s., VK Ložiska s.r.o., Stavby Myška s.r.o., Granit Lipnice s.r.o., Grätz Miroslav, CDS 
Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP, DRUPOS Trutnov, Potraviny – Jarmila Kubečková, Železářství Šošovičkovi. 
Zvláštní poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů v Teplicích nad Metují, všem pořadatelům a všem, kteří za nás 
„dýchají“. 
 
při pořádání Drakiády a Stavění máje 
 

 
 
 
 

Město Teplice nad Metují 
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Za mediální podporu v roce 2015 děkujeme 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Za organizační pomoc a spolupráci v roce 2015 děkujeme 

 
 
 
 
 
 
 

 


