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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 

 

http://www.ta33.cz/
http://www.spolek-radost.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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Zápis o činnosti v roce 2022 
 
Spolek RADOST v roce 2022 měl evidovaných 52 členů. Spolek RADOST zorganizoval celkem 9 akcí + 1 akce nad rámec – 
výlet ZOO Wroclaw. 
 
Stavění máje. 

V letošním roce jsme ve spopupráci s teplickými hasiči a Městem 
Teplice nad Metují pořádali klasické Vítání jara. Spolkovou 
činností bylo stavění (a hlídání májky) a zajištění občerstvení. 
Doprovodný program zajistilo na svá bedra kulturní oddělení. 
Pálení čarodějnic zajišťovali hasiči. Májka se nám povedla opět 
vztyčit. Vítek opět musel na májku vylézt z důvodu uvolnění 
pomocných lan. Letos jsem poprvé májku nemusel hlídat, jelikož 
se o tuto tradici poprvé postarali Vítek s jeho kamarády.  
Jsme moc rádi, že předchozích dvou koronavirových absencích se 
tato akce mohla opět uskutečnit v tomto plném rozsahu. 

 
 
Vodácký víkend 
Ve dnech 6. – 8. 5. 2022 proběhl další ročník tradiční květnové vodácké expedice. Tento rok 
byla vybrána zatím doposud nepokořená řeka Orlice – konkrétně Divoká Orlice. Počet 
účastníků se nám tentokrát zastavil na konečném počtu 20 vodáků. Jelikož jsme se po 
naplánování termínu a řeky dozvěděli o vypouštění pastvinské přehrady v sobotu 7.5.2022, 
tak jsme vše náležitě naplánovali a sladili. Plavba byla tentokrát jednodenní – díky silnému 
proudu jsme zvládli splout třicetikilometrový úsek ze startu v Nekoři až do cíle v Potštejně. 
Jelikož je tato akce organizovaná z důvodu konání závodu pramic letos 51. ročníku 15 km po 
Divoké Orlici – Memoriálu Václava Břízy – tak hlavním úkolem bylo nenechat se dojet 
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závodními pramicemi v první polovině plánované trasy na 
úseku Nekoř – Žamberk, což se nám všem podařilo. Plavba byla 
dík zvýšenému průtoku rychlá, akční a náročná, díky konání 
této akce bylo na trase mnoho lidí, ale zároveň bylo otevřeno 
dost menších či větších občerstvovacích stanovišť, které jsme 
náležitě využili. Předpověď počasí nám pro letošek opět vyšla, 
bylo krásně teplo a sluníčko. Celkem jsme spluli 30 Km řeky 
Divoké Orlice a získali tak skalp další české řeky do sbírky. 
Jelikož se v tento víkend konal i pochod přes tři hrady, bylo 
v našem kempu dost živo i během sobotního večera a podařilo 

se nám domluvit s vystupující kapelou večerní vystoupení na letošním ročníku TA33. V neděli před klidnou cestou k domovu 
byla možnost navštívit hrad Potštejn, který jsme měli přímo nad kempem. 
 
 
Spolek s dětmi 

3.-5. 6. 2022 zajistila Zuzka další ročník  víkendového pobytu na 
horách pro nás a naše spolkové děti. Letos jsme byli na chatě Hříbek 
v Benecku a to v počtu pěti rodin. Sobotní výlet byl naplánován na 
vyhlídku Žalý. Na to že spadlo i pár kapek se výlet podařil. Myslím, 
že děti nakonec stejně nejvíc ocenili bazén a věřím, že i soutěž dětí 
a rodičů  ve volejbale zůstane většině nás v paměti.  
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Výlet na Slovensko 
Leto jsme v termínu 23.-26. 6. 2022 opět podnikli výlet 
na Slovensko. Akci měl jako ředitel připravil Martin 
Háma, přesto jeho pojetí Spolkového výletu úplně 
neopovídalo turistickému pojetí a proto celá akce byla 
rozdělena do dvou týmů – Háma, Zelmistr a Pařez se 
vydali na Gerlachovský štít. Ostatní pod mým velením 
si užila klasickou dvoudenní tůru Terryho chata, 
Priečné sedlo, Zbojnická chata, Prielom, Slezký dům. 
Vítkovi patří poděkování za nesení Jardova baťohu a že 
se mu na ferátách nic nestalo. Závěr výletu byl opět ve 
Stankovanech na Svatojánských slavnostech. Letos 

zde měli poprvé čepované       

 
Teplicko-adršpašská 33 
Naši nejdůležitější akci – Teplicko-adršpašskou 33 jsme zorganizovali 18. září. 2022. Jednalo se o 33 ročník, který se konal 
i dle ne úplně nejlepší předpověďi počasí nakonec v počasí solidním a k tomu se solidní účastí – celkem 1333 startujících. 
celá akce proběhla bez větších problémů. Děkujeme všem, co se na organizaci podíleli. 

Tiskové prohlášení ke 33. ročníku je k dispozici na www.ta33.cz 

http://www.ta33.cz/
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Výlet ZOO Wroclav 
Jako poděkování pomocníkům a hlavně dětem, kteří 
nám pomáhají na dětském pohádkovém lese, jsme 
připravili výlet do ZOO Wroclaw. Hlavním 
organizátorem celého výletu byla Zuzka, které moc 
děkuji. Na výlet se jelo již historickým autobusem 
Karosa, který se nám podařilo skoro celý zaplnit. 
Celkem nás bylo 37. V Zoo se všem moc líbilo. 
Musíme vyzdvihnout nový pavilon afrikária, který 
byl opravdu moc hezky proveden. Jelikož současně 
panovalo i nádherné počasí, tak celkový dojem 
z výletu nezkazila na ani návštěva „mekáče“ kterou 
jsme na zpáteční cestě dětem nemohli odepřít. 
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ETAPOVÝ POCHOD „PO SVÝCH…“ – „Přechod Sových hor (PL)“  
V letošním roce, 2022, jsme dostali nabídku od Romana Hornycha, že naplánuje a zorganizuje přechod ze Stříbrné hory na 
Velkou Sowu v Polském příhraničí. Sraz byl u Hornychu ve Vižňově, odkud jsme se přepravili do Slupiece (Nová Ruda), kde 
byl začátek našeho pochodu. Odtud jsme stoupali na Stříbrnou Horu – 12 km, kde jsme se ubytovali v penzionu 
„Agroturystyka Pod Swierkiem - skromné, jednoduché, ale příjemné a čisté prostředí. Večeře a snídaně byli zajištěny 
v nedaleké Villa Hubertus -– velké porce a velmi chutné. 

   V sobotu ráno jsme vystoupali k tvrzi „Srebrná Gora“ (ještě byla zavřena), kterou jsme obešli z leva a za mírného deště, 
později poměrně husté mlhy pokračovali po červeném tur. znač., přes Malinowu, 835 m., Przełęcz Woliborska (711 
m),rozhlednu  Kalenica (964 m-byla zavřena), chatu Zygmuntówka (750m), Kozie Siodło (887 m) až na Wielkou Sowu (1015 
m). Po malé oslavě z dosaženého vrcholu, jsme, již za tmy, se stoupili do Sokolce, kde jsme se ubytovali v „Ośrodek 
Wypoczynkowy "Rzeczka". Večeře,snídaně i ubytování perfektní, ušli jsme 28,6 km za deset hodin. K obědu byli klobásy 
opečené na ohýnku asi v půlce pochodu. 

   V neděli jsme zamířili k domovu směr Gluszyca Gorna, Osowka a 
Lomnicu, kde jsme měli k obědu pstruha a pivo z místního 
pivovaru. Odtud jsme začali stoupat na Javoří hory,  přes „Světlina 
– sedlo“ a po modrém tur. znač. jsme klesali do Vižňova 
k Hornychom, kde byl cíl tohoto tří-denního výletu. Ušli jsme 25,8 
km za sedm a půl hodiny při polojasné obloze, bez mlhy a deště. 

    Letošní ročník - 2022 – Po svých – Po Sowích, se moc líbil. Krásná 
trasa, pro nás ještě nepoznaná, úžasné ubytování a stravování a 
v neposlední řadě perfektní parta lidí, kteří se zúčastnili a našlapali 
celkem 66,4 kilometrů v poměrně členitém terénu, v dešti, mlze i 
za sluníčka. Romane, díky za přípravu. Nasadil jsi, pomyslnou laťku, 
hooodně vysoko.   
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Adventní Sněžka 
 

Na letošní 24 ročník Adventní Sněžky, který se konal v sobotu 17.12.2022 se nás sešlo celkově necelých 30 přátel pěší 
turistiky. Nejvzdálenějším účastníkem byla Anička z Děčína, která dostála svému slibu a na zimní výstup výstup na Sněžku 
opravdu dorazila. Počasí nebylo nejhorší, dokonce nám vysvitlo při západu sluníčko. Na Sněžce bylo -11°C a vítr foukal 36 km 
v hodině. Za zmínku rovněž stojí, že jsme po dlouhé době museli zastavit nikoliv na Děčínské boudě ale na Růžohorce. Možná 
dobře, jelikož celou Růžohorsko boudu jsme zaplnili jednou velkou skupinou turistů. 

 

Staroroční vycházka 
 
Letošní, již osmý ročník, Staro-roční vycházky se uskutečnil ve středu 28.12.2022. Sraz, jako vždy, před lékárnou, přivítaní 
účastníků a focení s vlajkou. Počasí nám přálo, nepršelo jako minulé dny, poslední zbytky sněhu, místy břečka se střídala 
s ledem. 

Jako cíl jsme letos zvolili Adršpašský hrad – 681 m.n.m. Trasa vedla přes Střmeské podhradí, Vlčí rokli až k Adršpašskému 
jezírku, kde odbočujeme na Janovickou Vlčí rokli, dále přes Dlážděnou a Řeřichovou rokli až na hrad. Zde jsme na ohništi 
opekli buřty, popili pivko, někdo i něco tvrdšího. Kdo měl zájem, navštívil rozhlednu na hradě. Poté následoval sestup do 
Adršpachu, kde v restauraci „U Tošováka“ jsme zakončili letošní vycházku. Účast byla, jako každý rok, poměrně velká, 36 
účastníků.   

Za organizátory Jiří Štěpánek 
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 Hospodářský výsledek v roce 2022 
2022         

Hlavní činnost (TA33)   příjmy   výdaje   

  Sponzorské dary  101 500,00 Kč    101 500 Kč 

  
TA33 - přímé 
náklady     38 852,15 Kč -38 852 Kč 

  TA33 Hudba    50 000,00 Kč -50 000 Kč 

  TA33 Dětský pohádkový les    4 708,00 Kč -4 708 Kč 

  TA33 Výlepy plakátů    1 939,00 Kč -1 939 Kč 

  TA33 Facebook    3 442,21 Kč -3 442 Kč 

  Startovné   49 862,00 Kč    49 862 Kč 

    Celkem   151 362 Kč   98 941 Kč 52 421 Kč 

         

Vedlejší činnost     příjmy   výdaje   

           

  Trika   94 211,00 Kč  115 281,75 Kč -21 071 Kč 

  Fotografování       0 Kč 

  Zpívání u betléma       0 Kč 

  Drakiáda        0 Kč 

  Stavění máje  32 000,00 Kč  20 769,50 Kč 11 231 Kč 

  Catering TA33  102 362,00 Kč  63 374,05 Kč 38 988 Kč 

    Celkem   228 573 Kč   199 425 Kč 29 148 Kč 

        

Spolek RADOST  (režie, investice) příjmy   výdaje   

  Členské příspěvky  2 600,00 Kč   2 600,00 Kč 

  Spolek RADOST - režie 3 700,00 Kč  7 169,61 Kč -3 469,61 Kč 

  Spolek RADOST - výlet zoo 6 091,00 Kč  14 641,92 Kč -8 550,92 Kč 

  
Spolek RADOST - 
dar       0,00 Kč 

  Spolek RADOST - investice   31 871,00 Kč -31 871,00 Kč 

    Celkem   12 391 Kč   53 683 Kč -41 292 Kč 

   ostatní 0 Kč    

         

   CELKEM 392 326 Kč  352 049 Kč    40 276,81 Kč  
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Z hlediska investic bylo Spolkem Radost v roce 2022 zakoupeno: 
 
Kávovar     7 668 Kč 

NTB Dell             20 069 Kč 

Dávkovač kečupu a hořčice            1 284 Kč 

Funkční trika             21 077 Kč 

 

Celkem     50 098 Kč 


