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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 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 2016 
 

1. Stavění máje 
 
Již se stalo tradicí, že každý poslední den dubna se v podvečer staví máj. Již se stalo tradicí, že se nám 
občas něco při stavění nepovede. Letos to byl špatně navázaný fábor, který nedovolil věnci, aby se 
chlubil svým tvarem ve vodorovné poloze. Až za přispění rybářského nářadí a trochy síly se vše 
povedlo dodatečně napravit. 

Již se stalo tradicí, že  kdykoli přijedeme zpátky domů do Teplic, tak nás v centru po celý květen zdraví 
symbol začátku přívětivější části ročního období.  

Co se zatím tradicí nestalo, že nám máj občas někdo položí. Stalo se tak bohužel i letos a to navíc 
mimo čas, dky se máj krást může. Stalo se tak po 3 týdnech.  Na základě nezávislých informací od Policie ČR, která byla 
náhodou u aktu předčasného položení májky, byl tento čin pouze a jen úmyslem skupiny inteligentů z Moravy, kteří 
povzbuzeni alkoholem v neděli 22.5.2016 v časných ranních hodinách naši májku položili. Pánové, pokud nevíte - májka se 
krade pouze první noc. Nevím, zda jste z toho měli dobrý pocit když jste ji položili "bezbrannou". A pokud jste ji chtěli nám 
pomoci jen uklidit, tak věřte, že toto činíme vždy poslední květnovou neděli. 

Akce se uskutečnila za technické, materiální a finanční pomoci Města Teplice nad Metují, elektrickou energii dodala paní 
Kubečková. Děkujeme. 
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2. Vodácký víkend 
 
Ve dnech 5. - 8. 5. 2016 proběhl další ročník tradičního květnového vodáckého výletu. Zvolenou řekou byla 
tentokrát Sázava. Počet účastníků tentokrát překročil hranici třiceti účastníků a zastavil se na konečném 
počtu 34 vodáků. Samotná plavba proběhla opět dvou-etapově: první etapa měřila 22 Km a vedla z Ledče 
nad Sázavou do kempu v Horce nad Sázavou, druhá měřila téměř 21 Km a vedla z kempu v Horce nad 
Sázavou do Kácova. Počasí nám tentokrát pro oba dva dny plavby přálo, bylo teplo a slunečno. Plavba byla 

pohodová, na obou etapách se podařilo všem posádkám doplout do cíle. Celkem jsme spluli 43 Km řeky Sázavy. Na 
poslední den před klidnou cestou k domovu byla naplánována prohlídka Vodáckého muzea v nedaleké Zruči nad Sázavou.  

 
 

3. Vysokohorská turistika 
 

V letošním roce jsem opět pro členy a přátele Spolku RADOST naplánovali výlet na Slovensko. Konkrétně 
jsme ve dnech 23-26. června 2016 uskutečnili přechod Západních TATER - Roháčů. Z důvodu náročnosti 
jsme naplánovali „pouze“ dvoudenní okruh. Setkání účastníků bylo večer v autokempu Račkova Dolina, 
který nám sloužil základní tábor a zároveň parkoviště. Druhý den, po zbalení turistického vybavení, jídla 

a pití se vyšlo na velitelem referovanou lehkou turistiku s plánem projít Jakubunu, Volovec, Ostrý Roháč, Žiarské sedlo a 
dojít na Žiarskou chatu. Kuba s Gabčou a Ivetou zvolili jednodušší cestu s cílem Žiarská Chata. Asi udělalil dobře, jelikož 
poté, co na hodinkách ukazoval čas 15:00 hodin a my ostatní jsem nebyli po šesti hodinách zdaleka v polovině pochodu 
usoudilo pár chytřejších, že je nutné přeorganizovat plán a vrátit se Jamnickou dolinou zpět do kempu. Velilel svatosvatě 
přísahal, že už do propozic nebude psát, že se jedná o lehkou pěší turistiku. Nakonec pouze 3 šílenci – Háma, Burda a 
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velitel, pokračovali v plánované trase. Na Žiarskou chatu dorazili, přes hrozící bouřku až ve 22:00 hodin, kde se setkali 
s Kubou, Gabčou a Ivetou. Bylo jen odobře, že ostatní zvolili alternativní řešení. 

Druhý den se nocující na Žiarské chatě krom velitele vydali po klasické cestě nazpět do ATC Račkova Dolina, kde se setkali 
s hlavní skupinou, která podnikla výlet v okolí ATC s gastronomickým průzkumem. Velitel došel po plánované trase po třetí 
hodině a po sbalení se celá výprava přesunula k našemu slovenksému kamarádovi Stanovi do Stankovan, kde byl 
naplánován nocleh. To jsme ještě netušili, že ve Stankovanech se tento večer – sobota 25 června – koná Svatojánská 
slavnost, při které obdobně jako my pálíme čarodějnice, na slovensku pálí fatru na Svatého Jána. Tuto akci pořádají místní 
hasiči. Po setkání a vyměnění kontaktů, popití pál piv a jiných likérů jsme se odebrali s předzvěstí nezbytné následující 
cesty domů k zaslouženému spánku. Pouze pár jednotlivců – viď Hámo – přišlo až za svítání. Hold měi to štěstí, že nemuseli 
řídit a mohli si dovolit spáteční cestu odpočívat. 

Celkově se expedice zúčaštnilo 21 turistů. Zvláštní poklona patří panu Trojtlovi, který ve svém důchodcovském věku stačil 
pochodovému rytmu hlavní skupiny. Dofáme jen, že ho tato akce neodradila a snad, pokud velitel opravdu v příštím roce 
naplánuje opravdu lehkou turistiku, bude se opět tradičního vysokohorského výletu účastnit. 

Za velitele – Pavel Borna. 

 
4. Teplicko – adršpašská 33  

 
Je týden před začátkem akce a začínáme být silně nervózní, neboť předpověď počasí hlásí  na náš 
termín pochodu přechod zvlněné studené fronty a tedy konec krásného počasí, které převládalo 
v jednom kuse skoro celý měsíc. Celý měsíc, ve kterém se v Teplicích uskutečnili všechny zásadní 
kulturní akce – od festivalu horolezeckých filmů, přes zahrádkáře až po MTB sudety. Říkáme si, že přece 
nemůžeme mít takovou smůlu, abychom se již do této periody nedostali, natož aby se opakoval 24. 
ročník, kdy celý start pochodu propršel a přišlo pouze 145 lidí. Tři dny před začátkem akce už více 
nečekáme a připravujeme se na špatné počasí. Objednáváme pouze 50% všech komodit a optimisticky 
se připravujeme na max. účast 1000 startujících s tím, že pokud bude počasí podobné jako v roce 2013, 
budeme rádi, když překonáme hranici 300 startujících… 
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Ač nevíme, kdo nám to pomohl zařídit, přechod studené fronty se nad naším územím zpozdil. Proto nezačalo pršet už za 
svítání ale až po druhé hodině odpolední. A navíc bylo teplo. Pro ty, kteří se vrátili do cíle suchou nohou, bylo toto naprosto 
ideálním turistickým počasím. Zároveň však musíme konstatovat, že na možnost deště byli všichni účastníci vhodně 
připraveni, jelikož drtivá většina těch, co se nestihli vrátit před začátkem deště, byli vybaveni vhodným nepromokavým 
oblečením. 

Nakonec tedy i díky zpoždění přechodu zvlněné studené fronty přišlo na start v sobotu 17. září 2016 celkově 1 011 
startujících. 

Na startu se letos se sešli turisté z celé České republiky, Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího účastníka evidujeme ze 
Slovenska.  

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) 

Všichni účastníci byli na startu vybaveni drobným občerstvením a propozicemi s popisem trasy a přehlednou mapou. 
Všechny trasy byly dodatečně vyznačené naším značením. 

Pro děti na nejkratší šestikilometrové trase jsme již po třetí zorganizovali dětský pohádkový les. Letos se sedmi 
pohádkovými zastávkami.  

Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní placku 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 TAXMENI. 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 pana Klause Rusa – cyklo 30 (ročník 1939) 

Jako nejmladšího účastníka jsme dohledali Tobiáše Martínka – DPL6 (narozen 30.3.2016) 

Jako nejvzdálenějšího účastníka jsme dohledali pana Stanislava Babalu – Slovensko. 
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Na pěších trasách byly počty účastníků následující: 

DPL 6 – 307 startujících (597) 

TA 16 – 382 startujících (497) 

TA 25 – 116 startujících (189) 

TA 33 – 109 startujících (160) 

TA 50 – 22 startujících (15) 

 

Na cyklo trasách byly počty účastníků následující: 

CYKLO 30 – 42 startujících (77) 

CYKLO 50 – 33 startujících (50) 

 

CELKEM: 1011 (1585) startujících 

(údaje v závorce - počty startujících v roce 2015) 

 

Celkově z ohlasů návštěvníků hodnotíme letošní ročník opět pozitivně. Nejvíce nás překvapilo, že na TA50 přišlo dokonce 
více účastníků než v předchozím rekordním roce. Největší propad v účasti činí na dětském pohádkovém lese (o zhruba 50 % 
méně). To však jednoznačně přisuzujeme předpovědi počasí, kdy rodiče měli obavy z deště a prochladnutí jejich ratolestí. 
Pokles v účasti na ostatních trasách již nebyl tak markantní, z čehož se dá usuzovat dobrá účastnická základna. 
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Děkujeme přízni počasí, všem partnerům a všem spolupořadatelům a především vám, kteří jste se zasloužili opět za 
naprosto unikátní atmosféru letošního ročníku. Motivuje nás to dále tento pochod rozvíjet a zdokonalovat. 

Těšíme se na vás všechny příští rok, v sobotu 16. září 2017, na shledanou. 

Veškeré informace a fotogalerie 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 rádia Český Rozhlas Hradec 
Králové, Country rádia, Náchodského deníku a Destinačního managementu pro rozvoj Broumovska. Současně by nemohla 
být zorganizována bez finanční a technické pomoci soukromých společností (Stavby Myška – hlavní partner pochodu, VK 

Ložiska s.r.o., Hobra-Školník s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein – Volk Pavel, Valenta - Stavební dozor.eu, Penzion Kovárna – 
Bernard Lainka, Farma Bošina, ZNL s.r.o., Urbanic House s.r.o., Autokemp Bučnice, Continental Automotive, Penzion 
Kamínek, Penzion Čtyřlístek, Granit Lipnice s.r.o., CDS Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP, Kavárna Denis, 

Potraviny – Jarmila Kubečková, Miroslav Grätz, Železářství Šošovičkovi, Pekárny a Cukrárny Náchod, Primátor a.s. Zvláštní 
poděkování patří umoudřenému počasí a všem kteří za nás „dýchají“. 

Děkujeme vám. 

Organizační výbor Teplicko-adršpašské 33. 

 

Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz 

 
 
 
 
 
 

http://www.ta33.cz
http://www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33
http://www.ta33.cz
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5. Drakiáda 
Drakiáda v Teplicích nad Metují – již pojedenácté se Spolkem RADOST. 
Jaké to tedy bylo letos, v sobotu 2. října 2016? Draci létali, vítr byl proměnlivý. Bohužel ke čtvrté 
hodině se spustil déšť, který nám tuto akci ukončil. Přesto však děti stihly pustit draky a ke všemu 
stihly upéct špakáčky. Takže lze konstatovat, že akce se konala, mohla však být trochu delší. 
Účast rodičů s dětmi nám však stále napovídá, že tato akce má smysl, a proto ji budeme organizovat i 
nadále. 
 
 
 
 

 
 
 

6. PO SVÝCH, Po Orlických 
 

máme za sebou  již čtvrtý etapový pochod PO SVÝCH – PO ORLICKÝCH. 
Na jaře se nám nabídli naši kamarádi, Přátelé pěší turistiky z Nového Města, že naplánují a provedou nás Orlickými Horami. 
Souhlasili jsme a bylo to perfektní. 
Pochod byl rozdělen do tří dnů, jako i v minulých ročnících. V pátek se nás sešlo, na etapu dlouhou 16,5 km, na nádraží 
v Novém Městě, sedm, včetně Miloše a Vaška, kteří nás cestou informovali o různých zeměpisných, historických a 
současných zajímavostech na trase, která vedla z Nov. Města přes Spy, Husí krk, okolo přehrady v Zákraví, Panského 
rybníku, přes Janov do cíle na chatě Horalka ve Sněžném. Zde jsme přenocovali. Ještě večer a druhý den ráno přijeli další 
turisti, kteří se účastnili sobotní etapy, která byla dlouhá asi 33 km. Ráno vyrazila sedmnáctičlenná skupina, a tři psi, pod 
vedením Milana a Jardy do mlhavého rána na přechod části Orlických hor. Trasa vedla přes Sedloňov, Polomské sedlo, 
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Bukačku na Šerlich, kde jsme se na Masarykově chatě naobědvali. Zde se dělíme. Pět se vrací na Horalku, přes Šerlišský 
mlýn a Sedloňov, na trase dlouhé asi 22 km. Zbytek šel plánovanou trasu přes Velkou Deštnou (1115 m.n.m.), Luisino údolí, 
Jedlovou, kolem hotelu Panorama, přes Dobřany na chatu. Návrat okolo devatenácté hodiny. Následovalo milé překvapení 
od Přátel pěší turistiky. Každý účastník za účast obdržel od nich pamětní medaili. Děkujeme. V neděli, na zpáteční trasu 
dlouhou asi 20 km, se vydalo sedm turistů pod vedením Milana a Vaška, kteří ráno přijeli, aby nás dovedli do Nov. Města. 
Etapa vedla přes Nový Hrádek, Frymburk, Mezilesí do Sendráže. Zde jsme navštívili rozhlednu a místní hospodu, kde jsme 
měli zamluvený oběd. Pokračovali jsme přes Libchyně a Pavlátovu louku do cíle, Nov. Města. Zhodnocení celé akce 
proběhlo v místní cukrárně na náměstí. 
          Chtěl bych zde poděkovat Přátelům pěší turistiky z Nového Města, že naplánovali a podíleli se na  organizací letošního 
pochodu. 
 

7. Foto večer 
 

I tato akce se nám stala tradiční, byť je organizována pouze pro členy a přátele 
Spolku RADOST. I přesto se nám tato akce stále zvětšuje a je tedy jsme byli nuceni 
najít větší prostor. Ten jsme našli v klubu pod Městským úřadem. 

I letos jsme promítli své fotky z akcí společných či individuelních. Akce se letos 
zúčastnilo přes 30 lidí.  Máme radost, že i v podzimních dnech se dá vytvořit zajímavá kulturní akce. 
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8. Adventní Sněžka 
 

Hromadný sraz byl u dolní stanice Nové lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou v sobotu 
17. 12. 2016 v 8:30 hodin. Po přivítání účastníků a společné fotce následoval před devátou 
hodinou odchod směr Růžová hora – Děčínská bouda – kde byla cca hodinová zastávka na 
doplnění jídla a pití (mají zde opravdu výbornou staročeskou kuchyni). Další zastávka byla až na 
naší nejvyšší hoře Sněžce – zde společné focení na důkaz zdolání hory. Následovala cesta zpět dle 
počasí přes Výrovku do Pece pod Sněžkou. 

Letošní ročník provázelo krásné slunečné inverzní počasí a krásná mrazivá předvánoční nálada.  

Jsme nadšeni, že tuto akci můžeme začít považovat za mezinárodní. Pochodu se zúčastnilo 43 lidí z celé České republiky 
(Od Ústí nad Labem až po Karvinou), Polska a Slovenska. Jsme rádi, že jsem měli možnost setkat se s našimi kamarády, 
seznámit se s kamarády novými a popřát si krásné vánoce.  

Těšíme se na vás všechny na shledanou na našich dalších akcích Spolku 
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Hospodářský výsledek v roce 2016  
 
Hlavní činnost   příjmy  výdaje 

  Sponzorské dary  47394,00    
  Dotace   32840,00    

  TA33 – přímé náklady    27095,72 
  TA33 – reklama ostatní   8454,60 
  TA33 Hudba    39700,00 
  TA33 Dětský pohádkový les   954,00 
  TA33 Výlepy plakátů    3064,00 

  Drakiáda   0,00  554,70 
  Stavění máje     3191,00 

    80 234 Kč  83 014 Kč 
Vedlejší činnost       
  Catering TA33  49159,00  32424,00 

  Startovné   20127,00    
 Členské příspěvky  1700,00    
 Trika   20490,00  17070,00 

  Spolek RADOST – režie   9025,70 
  Spolek RADOST – investice   28011,00 
  Fotografování  6182,00  2319,90 
  Zpívání u betléma  3478,00  703,00 

    101 136 Kč  89 554 Kč 
        
   CELKEM 181 370 Kč  172 568 Kč 
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Za finanční a technickou podporu v roce 2016 děkujeme 
 
při pořádáná Teplicko-adršpašské 33 
Městu Teplice nad Metují a Obci Adršpach a dále soukromým společnostem - Stavby Myška – hlavní partner pochodu, VK 
Ložiska s.r.o., Hobra-Školník s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein – Volk Pavel, Valenta - Stavební dozor.eu, Penzion Kovárna – 
Bernard Lainka, Farma Bošina, ZNL s.r.o., Urbanic House s.r.o., Autokemp Bučnice, Continental Automotive, Penzion 
Kamínek, Penzion Čtyřlístek, Granit Lipnice s.r.o., CDS Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP, Kavárna Denis, 
Potraviny – Jarmila Kubečková, Miroslav Grätz, Železářství Šošovičkovi, Pekárny a Cukrárny Náchod, Primátor a.s. 
a všem pořadatelům. 
 
při pořádání Drakiády a Stavění máje 
Městu Teplice nad Metují 
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Za mediální podporu v roce 2016 děkujeme 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Za organizační pomoc a spolupráci v roce 2016 děkujeme 

 
 
 
 
 
 
 

 


