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100. Zpráva o historii tělovýchovy v obci Březina

1913
Zřízení odboru Tělocvičné jednoty Sokol ve Březině bylo povoleno při Valné 
hromadě Tělocvičné jednoty Sokol v Loukovci dne 26.1.1913. 
Dne 14.2. téhož roku bylo již první cvičení odboru březinského v místnosti pana Karla 
Knébla čp.56 ve Březině (dnes u Prokopů). Vztah mezi Tělocvičnou jednotou Sokol v 
Loukovci a odborem ve Březině se řídil smlouvou z výborové schůze 12.3.1913.

1914
Na výborové schůzi odboru ve Březině konané dne 25.1.1914 navrhuje bratr Vítek, by 
se jednalo o založení jednoty ježto je již odbor dosti silný, aby mohl samostatně 
vystupovat. Od tohoto návrhu se uskutečnilo ještě 6 výborových schůzí.
Až v knize zápisů tzv. Protokoly je zapsáno: „Protokol o Ustavující Valné hromadě dne 
4.7.1914. Bratr místostarosta František Rejzek prohlásiv, že byly schváleny stanovy 
Tělocvičné jednoty Sokol ve Březině, zahajuje Valnou hromadu za přítomnosti 24 členů. 
Volby funkcionářů provedeny aklamací. Zvoleni byli bratři: starostou František Rejzek, 
náměstkem starosty Pavel Hladík, náčelníkem Jaroslav Holas. Do výboru byli zvoleni 
Karel Holas, Karel Hladík, Václav Vítek, Jan Žák mladší, Antonín Kočí, Bohuslav Kinský, 
Václav Kroupa a Jan Bílek. Za náhradníky Václav Osvald, Václav Zpěvák, Josef Ditrich a 
Ladislav Růta. Za revizory účtu Karel Hladík a Václav Kroupa. Příspěvky pro cvičící 
členstvo stanoveny na 2K 40h ročně. Pro přispívající členy 3K 60h a pro členy zakládající 
jednou pro vždy 30K.
Ustavující schůze správního výboru se konala 8.7.1914.
Aklamací byli zvoleni: jednatelem br.Jan Bílek, pokladníkem br.Jan Žák ml., hospodářským
správcem br.Antonín Kočí, spolkovým sluhou opětovně br.Bohouš Kinský, kterému 
stanovena roční odměna v částce 10K.
Tímto aktem byla založena Tělocvičná jednota Sokol Březina.
Nikdo ze zúčastněných však netušil, že za 20 dní začne první světová válka a následně 
mobilizace, která se týkala i několika bratrů ze Sokola Březina. 28.7.1014 vyhlášena válka,
31.7.1014 mobilizace. Další výborová schůze se proto konala až 19.11.1914.
S bratry vojáky udržují se písemné styky pravidelně. Lístky podepsány a odeslány na 
frontu.

V období války se uskutečnilo 7 schůzí výboru,činnost omezena pouze na udržení jednoty.

1918
Po válce
Ze zápisu z výborové schůze konané dne 6.12.1918 
Na uvítání našich bratrů vojínů uspořádán byl dne 1.12.1918 v hostinci bratra Knébla 
Sokolský vínek. Jeho čistý výnos je určen pro vdovy a sirotky padlých legionářů. Čistý 
výtěžek byl 767K 75h. 767K předáno starostovi Sokola br.Rejzkovi aby jej odevzdal svému
účelu a zbytek 75h ponecháno ve spolkové pokladně. V první světové válce padli bratři 
Karel Hladík, Jan Bílek a Václav Vrabec.
Pro začínající tělocvičnou jednotu bylo třeba opatřit cvičební nářadí. Vybrané nářadí stálo 
600K (není zapsáno o jaké nářadí šlo).Tato částka však v pokladně nebyla, pouze 100K. 
Zbylých 500K zapůjčil br.Karel Holas.

1919
Ze zápisu z 20.1.1919



Bratru jednateli Karlu Holasovi splacen dluhující obnos za zakoupené nářadí, který uhradili
bratři Jan žák ml., Jan Žák st., Pavel Hladík, František Rejzek a Karel Holas.Těmto bratřím
vyslovuje Tělocvičná jednota vřelé díky a jmenuje tyto bratry zakládajícími členy Sokola v 
Březině.
Ze zápisu z výborové schůze konané 22.5.1919
Porada o založení ženského odboru Sokola, odhlasováno aby bratři Vítězslav Buriánek a 
Václav Herbst v kroji, s oběžníkem dívky a ženy ku založení ženského odboru Sokola v 
Březině a okolí pozvali v neděli dne 25.5.1919 a členky cvičící již k cvičení v pondělí 
26.5.1919 o sedmé hodině večer v naší tělocvičně nastoupily. Tělocvik ženského odboru v
Březině a okolí uvoluje se sestra Milada Čapková učiti.

V září 1919 školní radou uvolněna volná třída jako tělocvična a v následujícím roce 
povoleno zřízení zvláštního vchodu do tělocvičny.

1920 - 1921
VII.Všesokolský slet se uskutečnil v červnu roku 1920.

Zápis z výborové schůze 8.7.1920
Bratr Jaroslav Holas hlásí, že VII.Všesokolského sletu zúčastnilo se 12 bratrů v krojích a 7
bratrů cvičících. Sestra náčelnice Zajícová oznamuje, že sester bylo přítomno na sletu 11 
a cvičích 8 sester.

O pouti 15.8.1920 se konalo veřejné cvičení. Na plakátech stálo. Tělocvičná jednota 
Sokol v Březině pořádá o pouti v neděli dne 15.srpna 1920 na ostrově bratra starosty 
Pavla Hladíka veřejné cvičení. Pořad: o 9.hodině přivítání hostí v místnosti spolkové u 
bratra Karla Johna. V 10 hodin zkoušky žáků, dorostenců, mužů a žen, odpoledne v půl 
druhé seřazení, ve dvě hodiny průvod na cvičiště a proslov. Ve 3 hodiny veřejné cvičení, 
prostná žáků, prostná žákyň, prostná dorost, prostná dorostenky, prostná mužů, prostná 
ženy, dětské hry, členstvo a členky na nářadí. Po cvičení koncert a veselice na cvičišti. 
Kavárna, bufet, pivnice a jiné zábavné podniky. Vstupné 5K.
Po koncertu přátelský večírek u br.Karla Johna, hudba br.Nezdary z Koryt.
Vše se tehdy podařilo – podle vyúčtování byl celkový příjem 9.589K a po odečtení vydání 
čistý příjem do pokladny 4.979K. Ten den stál párek s chlebem a hořčicí od pana Knébla  
3K. Pivo se točilo Klášterské.
Dle zápisů dále následovalo období bohaté na činnost. Probíhalo pravidelné cvičení 
všech kategorií, žáci, dorost, muži i ženy. Na přelomu roku 1920/21 bylo pořádáno několik 
zábav, Mikulášská, Silvestrovská,Sokolský ples, Josefovská a Jarní vínek.
Bratr náčelník oznamuje, že jednota zúčastnila se za uplynulý rok tz.rok 1921 okrskového 
cvičení v Podlázkách, župního cvičení v Debři, menšinové slavnosti v Jablonci nad Nisou, 
veřejného cvičení v Mohelnici a Klášteře, župního cvičení v České Lípě a krajského sletu v
Liberci. Dne 5.6.1921 konána vycházka do skal Mužských s 54 účastníky. Účast na 
slavnostním otevření sokolovny ve Čtveříně, vycházka s hudbou na Olšinu spojená s 
hrami žactva a dorostu a večer u bratra Krejčího zakončena Sokolskou veselicí.
Dne 11.12.1921 sehrána u Kolomazníků divadelní hra ke 100.výročí narození Karla 
Havlíčka Borovského.
Dále bylo zaznamenáno v zápisu ze 4.8.1921. Bratr starosta sděluje, že učiněn byl 
návrh panem Kolomazníkem hostinským aby jednota společně s ním podnikla stavbu sálu,
který by zároveň sloužil za sokolovnu. Usneseno ohledně této věci svolati členskou schůzi.
Na členské schůzi konané 7.8. bylo toto zamítnuto  a bylo doporučeno aby si jednota 
postavila sokolovnu samostatně.



1922
Ze zápisu z Výroční valné hromady 15.1.1922.
Přítomno 35 bratrů a sester. Jednota naše čítá 82 členů, z toho zakládajících 5, činných 
29, přispívajících 48.
Ve své pokladní zprávě pokladník Václav Kroupa sděluje: V příjmech nejdůležitější 
položkou jsou členské příspěvky, kterých vybráno bylo za rok 1921 - 1368 K.
Výtěžky ze zábav: z divadla žactva na Olšině – 50K, ze sokolského plesu – 896K 50h, z 
Josefské zábavy 335K 80h, z Dětského dne na Olšině 988K 70hal., z divadelního 
představení 644K 30hal., ze Silvestrovské zábavy 352K 20hal, příjem činí 5.356K 56hal., 
vydání 2.849K 60hal.
Předseda stavebního výboru bratr Holas Karel žádá by stavební výbor byl Valnou 
hromadou zplnomocněn ku ukoupení jednotě přiděleného pozemku od velkostatku 
Kurovodic pozemkovým úřadem ve výměře 1ha pro stavbu sokolovny. Zmocnění uděleno 
jednohlasně. Pozemek byl zakoupen v březnu 1922. Zaplaceno s veškerými výlohami 
5.545K 88hal.
Ze zápisu ze schůze správního výboru dne 7.4.1922
Přijat návrh aby byl dán popud ku stavbě pomníku padlým vojínům. Usneseno sděliti tento 
úmysl všem korporacím místním i obci . Zvoleni za jednotu bratr starosta Kočí a bratr 
Buriánek.

1923
Ze zápisu o Výroční valné hromadě konané dne 21.1.1923 týkající se činnosti v roce 
1922 ve spolkové místnosti br.Karla Johna                                                                            
přítomno 27 bratrů a sester, jednota čítá členů celkem 70, jednota naše pořádala 19.2. 
Sokolský ples, který se vydařil, v měsící březnu zakoupila jednota pozemek  od 
velkostatku Sychrov ve výměře 1 ha za cenu 5.068 Kč 28 hal., v měsící dubnu bylo 
sehráno divadelní představení, v měsící srpnu pořádala jednota Sokolskou veselici, v 
prosinci byla pořádána Mikulášská a Silvestrovská zábava. Jednota naše účastnila se za 
uplynulý rok sletu okrskového v Boru, župního v Bakově a v Mladé Boleslavi. Volby byly 
provedeny aklamací starosta Kočí Antonín, místostarosta Žák Jan ml., náčelník Richtr 
Josef, náčelnice Krejčová Marie
Ze zápisu z 8.7.1923                                                                                                              
na návrh bratra Kinského, který byl schválen, dopsáno panu V.Váňovi ve Volšině „jelikož 
příkop u našeho pozemku sekáte, aniž byste byl s námi o koupi trávy jednal, žádáme vás 
byste do 3 dnů tj. do středy večera starostovi bratru Kočímu s námi přišel se vyrovnati, ne-
li, byli bychom nuceni jet předati správnímu zástupci a následky musel byste přičísti sám 
sobě“                                                                                                 

1924
Ze zápisu 7.2.1924
Bratr náčelník sděluje, že naše jednota má letos 10tileté trvání a navrhuje aby byla 
pořádána oslava.
Ze zápisu 3.4.1924                                                                                                                 
bratr Kočí sděluje, že jsme obdrželi od Okresní správní komise v Mnichově Hradišti fond 
na stavbu sokolovny 5.661 Kč a navrhuje aby se za tento obnos poděkovalo.
Ze zápisu z 5.6.1924                                                                                                              
usneseno pořádati Dětský den 20.7. ve Volšině, hudba na Dětský den a veselici 12 mužů 
za 750 Kč
Ze zápisu z 6.11. 1924                                                                                                           
sokolská župa Podbělohorská v Praze žádá, by jí bylo sděleno zda-li by mohli umístit 
prázdninový tábor dorostu čítající asi 60 – 100 osob.



1925
Ze zápisu o Výroční valné hromadě TJ Sokol Březina konané ve spolkové místnosti 
br.Karla Johna 21.1.1925, týkající se činnosti v roce 1924                                                   
přítomno 23 bratrů a sester, jednota naše čítá 67 členů mužů 52, žen 15. Jednota 
pořádala v lednu Šibřinky a v březnu Dozvuky, v květnu pořádána Akademie na oslavu 
100.výročí narození Bedřicha Smetany, v červnu zúčastnila se jednota okresního a 
župního sletu v Doubravě, Krnsku a Březně, v červenci pořádána Husova oslava a Dětský 
den ve Volšině a večer Sokolský vínek. Na Žižkově oslavě pod Valečovem účinkovala 
jednota se žactvem, dorostem i členstvem. Na oslavu 28.října pořádána divadelní hra. V 
listopadu pořádána přednáška se světelnými obrazy ze 7.sletu Všesokolského v Praze. V 
prosinci pořádána Silvestrovská zábava. Volby byly provedeny aklamací: starosta Pospíšil 
Václav, místostarosta Kočí Antonín, náčelník Stejskal Josef, náčelnice Tůmová Anna, 
vzdělavatel Kruliš Rudolf.
Ze zápisu 7.5.1925                                                                                                                 
od pana Kobosila došel rozpočet na elektrické světlo do tělocvičny znějící na obnos 
119,05 Kč
Ze zápisu 2.6.1925                                                                                                                 
usneseno bylo, by se TJ Sokol Praha 7  odepsalo, že bude všechno připraveno a ohledně 
sálu a nájemného bude činiti asi 20 haléřů z osoby, což jednota polovinou přispěje.            

1926
Ze zápisu z Výroční valné hromady TJ Sokol Březina z 24.1.1926 týkající se činnosti v 
roce 1925. 
Přítomno bylo 37 bratrů a sester, jednota čítá 57 členů. Jednota pořádala v lednu Šibřinky, 
v březnu pořádána Akademie k 75.výročí narození prezidenta Masaryka, v květnu 
zúčastnila se jednota odhalení desky bratra Bernarda v Kněžmostě, v červnu veřejného 
cvičení ve Veselé, v červenci byla ubytována Pražská dětská kolonie v sále bratra 
Kolomazníka na 3 neděle. Dále pořádala jednota Husovu oslavu s lampionovým průvodem
na Olšinu. Ku konci měsíce července účastnila se jednota okrskového cvičení v blízkém 
Kněžmostě. V říjnu pořádána byla besídka. Volbu nového výboru na Valné hromadě bylo 
usneseno provésti aklamací. Zvoleni jsou: starosta Tůma Josef, místostarosta Pospíšil 
Václav, náčelník Chotěbor Antonín, náčelnice Najmannová Anna. 
Ze zápisu z členské schůze TJ Sokol 24.4.1926
Bratr starosta Tůma oceňuje zásluhy členů obecního zastupitelstva vůči sokolské 
myšlence, kteří ve své schůzi usnesli se darovati ve prospěch sletového fondu 2.000Kč, 
čímž umožnili vypraviti cvičící členstvo,dorost a žactvo na VIII.Slet všesokolský do Prahy.
Rok 1926 se tak nesl ve znamení příprav na VIII.Všesokolský slet. Tyto přípravy 
poznamenala nepříjemná událost, kterou odstartoval řídící učitel Alois Jakubec, který 
slovně napadl cvičenky, čekající před školou. Použil urážlivé až vulgární výrazy. Incident 
se řešil na několika schůzích správního výboru. Vše nasvědčovalo tomu, že se záležitost 
uzavře veřejnou omluvou, situace se však dále hrotila. Řídící učitel zrušil členství v TJ 
Sokol Březina a před svědky prohlásil, že Sokoly ze školy dostane. Tak se také stalo. 
Rozhodnutím Okresního školního výboru z 5.5.1926 zakazuje se Tělovýchovné jednotě 
Sokol Březina používat místnost ve školní budově ku cvičení. Načež se rozjel kolotoč 
žádostí a stížností na Okresní školní radě, u Zemského školního výboru, na vedení Župy 
sokolské a na předsednictvu České obce sokolské v Praze.
Vše se též přetřásalo v regionálním tisku. Také byl vysloven požadavek na odvolání 
řídícího učitele Aloise Jakubce. Následujícího roku bylo opět školní radou dovoleno 
tělocvičnu používat.

1927



Ze zápisu o Valné hromadě TJ Sokol, která se odbývala 9.1.1927, týkající se činnosti v 
roce 1926.
Účast 27 bratrů a 9 sester. Stav členstva k 31.12.1926 celkem 68 členů, 45 mužů a 23 
žen. Jednota pořádala 27.2.1926 Šibřinky, 28.3. sehrál divadelní spolek Bojan z Bosně  
divadelní představení. Při okrskovém cvičení v Mnichově Hradišti 23.5. účastnila se 
jednota počtem celkem 25 členů cvičících i ve slavnostních krojích. Na župním sletu v 
Dolním Slivně dne 13.června zúčastnila se jednota též v počtu 25 členů cvičících. 
VIII.Všesokolského sletu v Praze účastnilo se z TJ Sokol Březina 30 členů cvičích v krojích
i v občanském oblečení. Do Prahy odjeli 3.7.1926. Účastníkům bylo uhrazeno ze 
sletového fondu  sletový odznak, cestné a 60Kč na výdaje. Od 9.července do 5.srpna byla 
zde ve Březině na letním pobytu Sokolská dětská kolonie, 50 žáků a 8 vedoucích z 
Tělovýchovné jednoty Sokol Holešovice. Na závěr pobytu pořádán 4.8. přátelský večer na 
rozloučenou. Ubytováni byli v pohostinství u Knéblů. Dne 24.srpna zúčastnila se jednota 
počtem 21 cvičenců veřejného cvičení 3.okrskové župy Ještědské na Všeni. Otevření 
sokolovny v Bakově 12.9.1926 se účastnilo 17 cvičících z naší TJ. Při otevření České 
státní školy v Bezdězi 26.9. přítomni 2 bratři. 28.října na oslavách Svátku svobody v 
Mnichově Hradišti zúčastnilo se 9 bratří z naší TJ.

1928
Ze zápisu o Valné hromadě TJ Sokol Březina, která se konala 6.1928, týkající se 
činnosti v roce 1927.
Účast 26 bratrů a sester. Stav členstva k 31.12.1927 65 členů, 47 mužů a 18 žen.  Na této 
Valné hromadě proběhly volby správního výboru. Tajným hlasováním byli zvoleni: starosta 
Karel John, místostarosta Václav Pospíšil, náčelník Josef Richtr a náčelnice Anna 
Najmannová. Jednota pořádala tradiční Šibřinky 19.3.1927. Okrsková Akademie se konala
27.3. na sále u Kolomazníků. Velkého úsilí bylo vynaloženo na pořádání Okrskového 
cvičení 5.6.1927. Cvičení se konalo na ostrově u mlýna na pozemku bratra Skály. Bylo 
nutné zajistit slavnostní průvod, vyznačení cvičiště, stánky s občerstvením, šatny a stravu 
pro cvičící a hosty v krojích, což samo čítalo dohromady 655 osob. Dále úschovna kol, 
povozů, zajištění hudeb, zajištění večerní zábavy na sále u Kolomazníků a mnoho dalších 
věcí včetně fotografa pana Vopata z Mnichova Hradiště. Vše se podařilo úspěšně zajistit 
včetně podpory  všech občanů březinských. 29.6. byl pořádán výlet na Kost, v předvečer 
oslav památky Mistra Jana Husa se pořádal 5.7.lampionový průvod s hudbou na Olšinu. 
Zúčastnilo se téměř veškeré občanstvo březinské i olšinské. Bylo až na 500 účastníků! 
Župního sletu v Mladé Boleslavi 10.6. účastnilo se 29 členů TJ, sletu sokolského kraje 
Pojizerského tamtéž 17.6. zúčastnilo se z naší jednoty 42 členů cvičících.     

1929    
Ze zápisu o Valné hromadě TJ Sokol Březina konané dne 6.1.1929, týkající se činnosti 
v roce 1928.
K 31.12.1928 má jednota 69 členů, 51 mužů a 18 žen. Ve volbách byli zvoleni, starosta 
John Karel, místostarosta Holas Karel, náčelník Richtr Josef a náčelnice Volejníková 
Marie. Dne 10.března odbývány byly Šibřinky, 17.března Dozvuky Šibřinek, divadlo v 
přírodě odehrálo se na ostrově bratra Skály 3. a 10.6. Dne 27.5. účastnila se jednota oslav
výročí Rumburské vzpoury a otevření České státní školy v Boru,15 členů v krojích. 
Zájezdu do Nitry se účastnily v krojích 3 sestry. Sletu 2.okrsku v Újezdu Svijanském 17.6. 
účastnila se jednota v počtu 54 cvičících a v krojích. V předvečer upálení Mistra Jana 
Husa 5.7. se opět konal lamionový průvod s hudbou společně s Osvětovou komisí a účastí
veškerého občanstva Březiny a Olšiny. Nepolitického tábora lidu na Mužském 6.7. 
účastnila se jednota v počtu 31 členů v krojích a značný počet v občanském oblečení. Při 
položení základního kamene sokolovny v Kněžmostě 26.8. přítomno bylo 7 našich žen v 



krojích. Župního zájezdu do Varnsdorfu 9.9. zúčastnila se  jednota ve značném počtu 22 
členů v krojích i občanském oblečení. Dne 28.10. byla pořádána důstojná oslava jíž se 
účastnili místní i okolní občané a korporace. Průvod obcí s hudbou na místo slavnosti 
(Durychův sad) kde byla vztyčena státní vlajka a položen základní kámen ku pomníku 
padlým občanům ve světové válce. Okrskové Akademie v Jivině dne 16.12. zúčastnilo se 
za jednotu 21 cvičících. 

1930
Ze zápisu o Valné hromadě TJ Sokol Březina z 6.1.1930, týkající se činnosti v roce 
1929.
Stav členstva k 31.12.1929. Členská základna čítá 60 členů, 44 mužů a 16 žen. 
Účast na Valné hromadě 17 bratrů a 6 sester. 5.1.1929 pořádány byly Šibřinky, 23.2. 
Dozvuky Šibřinek,14.4. uskutečnilo se divadlo za součinnosti TJ Hrubý Rohozec, 20.5. 
divadlo za součinnosti členů z Mnichova Hradiště. Okrskového sletu na Klášteře 9.6. se 
účastnili žákyně, dorostenky, ženy, dorostenci i muži. Sletu dorostu a žactva 23.6. v České
Lípě zúčastnili se žákyně, dorostenky, dorostenci, dále též bratři a sestry v krojích. 5.7. se 
opět konala oslava k výročí upálení Mistra Jana Husa za součinnosti místní Osvětové 
komise a Hasičů z Březiny a Olšiny. Opět se uskutečnil průvod s hudbou ku hranici. Župní 
Akademie v Mnichově Hradišti konané 1.12. účastnili se 3 cvičenci. 
Ze zápisu z 6.3.1930
Durychův sad, který je u vlakové zastávky, byl osázen stromy. Slečna Kubrichtová z 
Mnichova Hradiště zaslala zdarma návrh na prapor. Jednota naše hodlá prapor poříditi.  
Ze zápisu z 1.5.1930 
Slavnostní výbor Sboru dobrovolných hasičů v Olšině zve ku slavnosti k odhalení 
památníku padlým občanům v 1.světové válce, kteroužto slavnost pořádají 18.5.1930.
Ze zápisu ze 7.8.1930
Byl dán návrh zda možno založiti odbor naší jednoty v Dnebohu. Vyšetří bratr Buriánek a 
bratr náčelník, kteří o tom budou ve schůzi referovati.
Ze zápisu z 13.11.1930
Bratr Chotěbor a Buriánek vyšetřili poměry v Dnebohu a zjistili, že jsou poměry této osady 
k založení naší odbočky dosti příznivé, proto usneseno by se tam uspořádala 23.11.1930 
odpoledne schůze všech tamějších občanů a večer besídka s týmtéž programem jako u 
nás.
Ze zápisu ze schůze správního výboru 4.12.1930
Bratr Erbert z Dnebohu referoval o počátku sokolské činnosti.

1931
Ze zápisu z Valné hromady 11.1.1931 týkající se činnosti v roce 1930.
Stav členstva k 31.12.1930 je  43 mužů a 13 žen celkem 56 členů.
Ve zprávě jednatele za rok 1930 bylo uvedeno: 4.1. pořádání Šibřinek, 21.4. pořádána 
Pomlázková veselice, 27.4. sehráno bylo pobočkou Sokola Turnov II divadelní 
představení. Dne 1.6. pořádán Dětský den v Příhrazích - průvod s hudbou do Příhraz. 
22.6. Výlet do Prachovských skal, 32 účastníků. 3.8. hojná účast na menšinové slavnosti 
ve Dnebohu kdež předvedlo naše žactvo a dorost divadelní scénku.
Ze zápisu z 2.4.1931
Usneseno by 28.6.1931 byl postaven pomník v sadě Durychově. Doplatek do 4.000K 
doplatí starosta Karel John. 
Ze zápisu z 5.5.1931
Pomník padlým v 1.svět.válce odhalen bude 12.7.1931. Zásluhou bratra starosty Karla 
Johna a ostatních našich činovníků bude pořádána společně s ostatními korporacemi dne 
12.7.1931 důstojná oslava otevření Durychova sadu a odhalení památníku padlým 



občanům ve světové válce. Dle údajů bylo  z naší župy odvedeno do 1.světové války 
2.163 členů, padlo 312.  Slavnostním řečníkem bude major ve výslužbě Holeček. Při 
slavnostním odhalení památníku padlým ve světové  válce bylo v krojích 13 žáků, 5 
dorostenců a 3 bratři. 

1932
Ze zápisu o řádné Valné hromadě TJ Sokol Březina konané dne 17.1.1932, týkající se 
činnosti v roce 1931.
Účast 19 bratrů a 4 sestry. Stav členstva k 31.12.1931 je 70 členů, 55 mužů a 15 žen. 
24.1. pořádány Šibřinky, 7.2. Dozvuky Šibřinek ve Dnebohu, 22.4. uspořádána byla 
Okrsková cvičební hodina - žactvo, dorost a členstvo - 12 žáků a 10 dorostenců cvičících. 
25.5. se uskutečnila Májová veselice v sále bratra Kolomazníka. Žactvo, dorost a členstvo 
zúčastnilo se Okrskového cvičení ve Veselé 7.6.1931, 22 cvičících. Sletu župního dorostu 
a žactva v Dobrovicích se 21.6. účastnilo 15 cvičících. Župního sletu členstva ve Mšeně se
5.7. účastnilo 5 mužů. 23.8. pořádán Hudebně pěvecký večer. 

1933
Ze zápisu z Valné hromady TJ Sokol Březina 4.2.1933, týkající se roku 1932
Přítomno 20 bratrů a 2 sestry, volby provedeny  aklamací. Zvoleni byli: starosta Karel 
John, místostarosta Karel Holas, náčelník  Vítězslav Holas, náčelnice Marie Donátová. 
Rok 1932 byl především rokem přípravným na  IX.Všesokolský slet. Přesto se v měsíci 
lednu uskutečnily tradiční sokolské Šibřinky. Sletu předcházely: Okrskový slet v Jivině 
15.5., z naší TJ se účastnilo 30 cvičících v kroji. Župní slet v Bělé pod Bezdězem 29.5., 
účast 16 cvičících a v kroji. IX.Všesokolského sletu se ve dnech, které patřily dorostu 26.- 
29.6. zúčastnilo 6 cvičících a 1 bratr v kroji. Sletu členstva ve dnech 3.- 6.7. zúčastnilo se z
naší jednoty 22 mužů a 12 žen. Ve schůzi z 2.6. usneseno cvičícím na IX.sletu 
Všesokolskkém uhraditi cestné, železniční známky, sletové odznaky a dorost obdrží 50 Kč
a člen 60Kč ze spolkové pokladny. Celková účast na Všesokolském sletu 36.614 mužů, 
19.073 žen, 1.058 praporů, 92 hudebních sborů s 2.519 hudebníky, 822 jezdců, celkem 
65.528 osob. Dále se uskutečnila tělocvičná besídka 6.8., kde cvičilo 33 cvičenců. 4.9. se 
ženy zúčastnily místního cvičení v Bakově, 24.9. okrsková Akademie v Doubravě, cvičilo 8
našich žen. Oslavy 100.narozenin Dr.Tyrše se uskutečnily 17.9. za součinnosti místních 
korporací, hasičských sborů z Březiny a Olšiny, místního ochotnického spolku a obecního 
zastupitelstva. Průvod s hudbou šel od vlakové zastávky přes obec ku hranici na kopci u 
Hradce. Součástí oslavy byla střelba z hmoždířů a raket. Druhý den 18.9. konala se oslava
v Mnichově Hradišti. Z naší jednoty zúčastnilo se členstvo a děti v počtu 22.
Ze zápisu ze schůze správního výboru ze dne 1.6.1933.
Bratr jednatel vysvětluje, z finančního důvodu upsání půjčky práce (Zákon  48/1933Sb.  o 
půjčce práce ze dne 21.3.1933.) obnos, který máme uložený u Okresní hospodářské 
záložny v Mnichově Hradišti jako základ ku stavbě sokolovny a který je vinkulován. Na 
základě přípisu sokolské župy Fügnerovy, která nás v tomto smyslu vyrozumívá a dává 
nám svolení k upsání Půjčky práce z tohoto obnosu. Po všeobecném uvážení ve prospěch
jednoty usneseno upsati celý obnos uložený v záložně. Ze zprávy pokladníka, na půjčku 
práce bylo upsáno 3000Kč. Na Svatodušní neděli 4.6. pořádá se výlet žactva přes Valečov
do Drábských světniček spojený s cvičením ve Dneboze, zúčastnilo se 10 žáků, 22 žákyň 
a 3 dospělí. Na okrskový slet do Újezda Svijanského dne 2.7. bylo dopraveno žactvo 
dvěma povozy, což z bratrské ochoty obstarali bratr starosta John a bratr František Pařík, 
kteří zapůjčili po páru koní zdarma. Účastnilo se 18 bratrů a sester v kroji a 22 cvičících 
žákyň. Táboru lidu na Mužském 5.7. pod heslem „Zachraňte Lužici“ účastnili se 2 batři v 
kroji a téměř všechno členstvo v občanském.
Ze zápisu ze 6.7.1933
Bratr jednatel oznamuje, že si mu bylo stěžováno starostou Sokola z Újezdu Svijanského i 



jinými bratry, že při Sokolské veselici po okrskovém sletu jež se zúčastnil jeden náš bratr 
Jaroslav N. ze Dnebohu v kroji slavnostním, který se nemístně choval jako Sokol, hrál 
karty, byl opilý, hádal se a  as ve 4 hodiny ráno ležel v kroji na návsi. Vzhledem k tomu 
usneseno dáti mu na srozuměnou aby z jednoty vystoupil, nebo že jinak byli bysme nuceni
jej z jednoty vyloučiti. Přítomní bratři z Dnebohu béřou toto na vědomí a usnesení toto mu 
sdělí. Zpráva náčelnická oznamuje, že se necvičí. Usneseno by bratr náčelník poučil 
cvičící členstvo, že je jejich povinností do 26 roků navštěvovati cvičení. K oslavám našeho 
národního svátku 28.října se konala besídka.

1934
Ze zápisu z Valné hromady TJ Sokol v Březině konané dne 14.1.1934
Přítomno 20 členů. Volby prováděly se aklamací a zvoleni byli: starosta Karel John, 
místostarosta Josef Skála, náčelník Karel Horáček, náčelnice Františka Straková. 
Zástupce naší jednoty na Valné hromadě Župy bratr Chotěbor sděluje, že 17.6. bude se 
konati Župní slet žactva a dorostu v Doubravě. Okrskové cvičení v Mohelnici se konalo 
26.5., z naší jednoty se zúčastnilo 22 žáků, 13 žákyň a 2 členové v kroji.
Ze zápisu 7.6.1934
Bratr Horák z Dnebohu hlásí, že na Župní slet do České Lípy pojede z  odbočky Dneboh 
10 mužů cvičících. Uhradí se jim cestné, výlohy a 10 Kč pro každého.
Ze zápisu 4.7.1934
Slavnosti 50tiletého trvání hasičského sboru ve Březině zúčastnilo se průvodu 18 žáků, 11 
žákyň, 6 dorostenců, 2 dorostenky a 1 muž.
Ze zápisu z 6.9.1934 
25.8. konala se Tělocvičná Akademie. Vystoupilo na ní 62 cvičících žáků, dorostu a mužů. 
Na  Akademii ve Březině cvičilo 16 žáků,16 žákyň, 6 dorostenců, 12 dorostenek a 12 
mužů. V tomto roce dále vystoupili naši cvičenci v Mohelnici, 18 žáků a žákyň a v 
Doubravě 21 žáků a žákyň. Průvodu Národní jednoty severočeské do Příhraz zúčastnilo 
se 15 žáků, 12 žákyň, 6 dorostenců, 2 dorostenky a 2 členi v krojích.                                   
K oslavě Státního svátku 28.10. se uskutečnilo dětské divadelní představení.
                                                                         

1935
Ze zápisu o schůzi správního výboru z 10.1.1935
Příprava plesu na neděli 10.2. Za účinkování 12tičlenné kapely bratra Horáčka zaplacen 
celkový obnos 450 Kč.
Ze zápisu ze schůze 7.3.1935
Navrženo zakoupiti 1 nebo 2 vzduchovky ku procvičení žactva ve střelbě. 
Zápis ze schůze 6.6.1935 
Připravuje se Okrskové cvičení ve Dnebohu 30.6.1935. Sokolská besídka k oslavě 
státního svátku 28.10. konala se v neděli 27.10.      

1936
Valná hromada TJ Sokol Březina konala se 6.1.1936 za účasti 25 členů. 
Jednota čítá 71 členů. Uskutečňují se volby správního výboru. Zvoleni byli starosta Karel 
John, místostarosta Josef Skála, náčelník bratr Soumar, náčelnice Maronová.
Ze zápisu ze schůze 7.5.1936
Střeleckých závodů v Mladé Boleslavi zúčastnili se 3 členi.
Ze zápisu ze schůze 18.6.
Na půjčku na obranu státu usneseno upsati 1.000 Kč. Zpráva náčelníka – pilně se cvičí a 
připravuje na Župní slet do Boru. Jsou přihlášeni dorostenci a dorostenky. Doprava a 
strava budou zúčastněným hrazeny z pokladny.
Zápis ze schůze 1.10.1936



Na oslavu svátku 28.10. slíbíl připravit divadlo s dětmi řídící učitel Žofka a bratr Černý.
Ze zápisu z 5.11.
Bylo navrženo pořádání Sokolského plesu, hudba navržena Kolínská 16tičlenná, dotázati 
se na podmínky.

1937
Ze zápisu z Valné hormady TJ Sokol Březina z 6.1.1937
Za malé účasti pouze 14 členů, zprávu o činnosti odbočky Dneboh podává její předseda 
bratr Erbert. Z této je patrno, že odbočka si vede dosti čile. Byly provedeny volby činovníků
aklamací: starosta  bratr Karel John, místostarosta Josef Skála, náčelník Václav Dvořák, 
spolkový posel Váňa Václav. Bylo usneseno aby ples byl pořádán v neděli 10.1.1937. 
Kapelník Kolínské hudby sděluje, že za účinkování 16ti mužů o plesu žádá 800Kč, cestné 
autobusem 550 Kč, dvojí večeři a 5 piv na muže. Bylo přijato.
Ze zápisu schůze z 4.3.1937
Na závod ve střelbě do Mladé Boleslavi 25.4. bylo vysláno 5tičlenné mužstvo.
Ze zápisu z mimořádné schůze správního výboru 11.3.1937
Předseda spolku divadelních ochotníků Václav Pospíšil a Josef Richtr sdělují, že výbor 
divadelních ochotníků rozhodl se nabídnouti jeviště ku převzetí jednotě za 5.130 Kč. 
Nedoplatek to, který spolek dosud za jeviště dluží. Předseda spolku slibuje převezme-li 
jednota jeviště, navrhne likvidaci spolku divadelních ochotníků a vstup členů do TJ Sokol.
Ze zápisu ze schůze 3.6.1937
Schůzi předsedal za zesnulého bratra starostu místostarosta Josef Skála. Vyzdvihl 
zásluhy nedávno předčasně zesnulého bratra Karla Johna. Byl vznesen návrh aby byly 
uloženy všechny projevy týkající se zesnulého bratra starosty Karla Johna i s jeho 
podobenkou a uloženy v sokolském archivu. Odbočka Dneboh pořádá oslavy památné 
bitvy u Zborova. 
Ze zápisu z 20.10.1937
Památku zesnulého prezidenta osvoboditele T.G.Masaryka přítomní uctili povstáním. 
Úmrtní oznámení o smrti pana prezidenta usneseno uložiti do archivu.

1938
Ze zápisu o řádné Valné hromadě TJ Sokol Březina konané dne 9.1.1938 týkající se 
činnosti v roce 1937.
Valné hromady účastnilo se 15 členů. Jako host přítomen starosta Župy Fügnerovy bratr 
Prof.Václav Horáček. Dále byly provedeny volby aklamací. Zvoleni byli starosta Josef 
Skála, místostarosta Josef Žofka řídící učitel, náčelník Václav Dvořák, náčelnice Věra 
Dittrichová, spolkový posel dosavadní Josef Váňa za odměnu 120 Kč, pokladník Vítězslav 
Holas. 
Ze zápisu z ustavující schůze 13.1.1938
Datum pořádání plesu stanoven na sobotu 19.2.1938. br.Kolomazník dává nám sál s 
otopem a osvětlením za obnos 50Kč. Hudba usneseno vzíti bratra Horáčka z Loukova.
Ze zápisu ze schůze 3.2.1938
Odbočka Dneboh žádá udělení souhlasu k jejímu usnesení aby odbočka byla přeměněna 
na samostatnou jednotu. Výbor se usnesl této žádosti vyhověti, po finančním vyrovnání 
1.000 Kč za bradla, žíněnky a podobně.
Ze zápisu ze schůze 7.4.1938
Bratři z Dnebohu oznamují dopisem, že rozhodli se vzdáti se požadavku osamostatnění a 
zůstanou nadále pobočkou TJ Sokol Březina.

X.slet 1938 se konal v době fašistické hrozby, cvičilo na 350 000 účastníků, diváků 
přišlo přes dva miliony. Slet se stal povzbuzením národa před mnichovskými událostmi. 
Bohužel nemáme žádný zápis o účasti cvičenců z naší jednoty.



Dne 29.září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda. Další schůze správního 
výboru TJ Sokol Březina pokud byly, byly bez zápisu.                                                     

1939
Ze zápisu z Valné hromady TJ Sokol Březina konané 29.1.1939, týkající se roku 1938.
Přítomno 21 členů. Náčelník si stěžuje, že účast cvičících je velmi malá a poukazuje na 
nezájem členů o cvičení. Pokladník si stěžuje, že stav pokladny není příliš uspokojivý. Byly
provedeny volby činovníků pro rok 1939. Aklamací byli zvoleni starosta Josef Skála, 
náčelník Václav Dvořák, náčelnicí Libuše Johnová.
Další schůze správního výboru se konala 8.3.1939 u Kolomazníků. Václav Pospíšil 
starší oznámil, že ochotnický spolek rozhodl se zastaviti činnost a proto nabízí naší 
jednotě jeviště za 4.800 Kč. Bylo rozhodnuto 3.000 Kč vypůjčit u zdejšího záložního 
spolku, dluhopis uvolili se podepsati všichni členové výboru.
Úmluva z 10.3.1939 – „spolek divadelních ochotníků v Březině, předává dnešním dnem 
svoje jeviště Tělocvičné jednotě v Březině za podmínky, že stejným spoluvlastníkem a 
stejným uživatelem je i Sbor dobrovolných hasičů ve Březině“ Tato dohoda je dochována v
plném znění 

15.3.1939 – německá okupace  

Schůze správního výboru se konala 11.5.1939 a 20.7.1939 byl proveden soupis 
majetku tělovýchovného spolku. Od 20.7.1939 se schůze správního výboru 
nekonaly. Zápisy z Valné hromady TJ z roku 1940-1941 se nedochovaly. 

1941
V dubnu 1941 byla činnnost Sokola zastavena. Majetek zabaven. Soupis našeho 
majetku s vkladními knížkami odevzdali na Četnické stanici v Doubravě starosta Václav 
Pospíšil, pokladník Vítězslav Holas  a jednatel Miloslav Stejskal. Protokol nebo potvrzení o
předání majetku Němcům nebyl vystaven. Z naší jednoty nikdo Němci stíhán nebyl. Krátce
před zatýkáním odstoupil starosta Josef Skála a starostou se stal Václav Pospíšil. V 
Mnichově Hradišti gestapo zatklo a odvedlo do koncentračního tábora Osvětim učitele 
Stanislava Malého starostu Sokola, okresního náčelníka Antonína Palduse a bratra 
Ehlemana. Byli to právě ti členi Sokola, kteří aktivně bojovali proti fašismu. Dřívější členi 
naší tělovýchovné jednoty Josef Hanzl se svojí ženou Zdenou byli za své sokolské 
přesvědčení popraveni. V  té době byli již členy župy Krušnohorské. Z našich členů byl 
aktivně zapojen v odboji Vítězslav Holas. 

1946
Další zápis je až z Valné hromady TJ Sokol ze dne 17.2.1946 za účasti 32 členů a 2 
hostů v hostinci pana Kravce. Ze zápisu - 
starosta Václav Pospíšil připomenul, že právě z řad sokolských vycházeli lidé s ryzími 
charaktery, praví vlastenci, kteří život obětovali. V další části podal zprávu bratr jednatel. 
Za dobu od pádu gestapácké moci, která zarazila činnost Sokola, jednota naše konala 
jednu Valnou hromadu a 5 schůzí členských. Bylo vzpomenuto co se za uplynulý 
poválečný rok uskutečnilo a též akcí, kterých se členové zúčastnili. Dále byly provedeny 
volby. Starosta Holas Vítězslav, místostarosta Matějů Miloš, náčelník Maron Josef, 
náčelnice Vávrová Věra. Bratr Buriánek navrhuje umístit na domku Hanzlových na Olšině 
pamětní desku.
Ze zápisu z výborové schůze 6.5.1946
Jednota byla pozvána na schůzi MNV kde byla sjednána dohoda s Junákem ve smyslu 
sjednocené tělovýchovy pod podmínkou, že o tělovýchově budou rozhodovati jen ti, kteří 



tuto provádějí a že bude vyloučen vliv jakékoli politické strany.
TJ Sokol Březina  za účasti všech místních korporací a cca 500 přítomných občanů  
odhalila na domku manželů Hanzlových pamětní desku. Ku slavnosti se dostavili též 
zástupci župy Krušnohorské a syn manželů Hanzlových a další hosté.

1947
Ze zápisu z Valné hromady TJ Sokol Březina konané 26.1.1947, týkající se roku 1946. 
Přítomno 30 členů ze 42. Zpráva jednatele uvádí, že MNV vzal na vědomí znovuutvoření 
jednoty. Podána přihláška k soupisu válečných škod v obnose 25.000 Kč. Provedena 
registrace členů, podána žádost o přidělení pozemku z parcelace Kurovodic (Kopanina). 
Byla zahájena tělocvičná činnost v nově upravené tělocvičně. Divadelní soubor jednoty po 
6letých prázdninách zahrál divadelní představení. Též byly provedeny volby. Zvoleni byli  
starosta bratr Holas Vítězslav, místostarosta Miloš Matějů, náčelník Josef Maron, 
náčelnice Vávrová Věra. 
Ze zápisu ze schůze výboru ze 14.2.1947
Výbor pověřuje bratra Matějů a bratra Richtra aby nahlédli do zápisů MNV jak zní zápis o 
darování Kopaniny Sokolu. Ježto Sokol nemá na mapě pozemek poznamenán a MNV 
udává pozemek k užívání, ale ne do vlastnictví TJ. Pozemek měl být využit jako sokolské 
tábořiště.
Ze zápisu ze schůze výboru 5.3.1947
Bylo usneseno, by předseda rolnické komise pan Klaban písemně oznámil MNV ku 
schválení:“ Pozemek bude majetkem Sjednocené tělovýchovné organizace.“ Bohužel se 
tak opět nestalo. Žádosti nebylo vyhověno, ježto státní úřady si pozemek nechaly v mapě 
zakreslen jako vysoký les. 
Ze zápisu ze 7.5.1947
Podána žádost o povolení pořádání okrskového sletu. Okrskový slet se konal v červnu, 
přesné datum není v zápise uvedeno. Pravděpodobně na ostrově u Jizery. Akce to však 
byla dosti velká, dle pokladního dokladu činily příjmy na vstupném 12.112 Kč, z prodeje 
nápojů, bufetu úhrnem příjem 41.817 Kč 30hal.
Ze zápisu z výborové schůze z října 1947
Váňa Karel navrhuje aby jednota najmula neb zakoupila, jak to činí jiné jednoty v 
pohraničí, nějakou budovu kde by se dalo bydleti, pro rekreaci členů. Návrh byl 
jednohlasně přijat. Bratr Skála se uvolil, že promluví s předsedou pastvinářského družstva 
zda by se dala najmouti taková chata ve Sklenářovicích na Trutnovsku.

1948
Zápis z Valné hromady, která se konala 11.1.1948 bohužel nebyl zaznamenán v knize 
zápisů. Víme pouze, že se jí zúčastnilo 32 členů a v té době měla jednota 69 členů, 55 
mužů a 14 žen.
Ze zápisu ze schůze výborové konané 3.2.1948.
ČOS posílá oběžník ohledně stravování samozásobitelů a ohledně sletových vepřů. 
Sletového vepře krmí bratr Matějů. 
Ze zápisu z mimořádné členské schůze 1.3.1948 za účasti 35 členů. 
Bratr starosta přečetl oběžník ČOS, dále přečetl přípis KSČ ve Březině. Pak přistoupeno k 
volbě akčního výboru pro akční výbor v obci. Ze dvou kandidátek dostala více hlasů 14 
proti 10 kandidátka ve složení Maron Josef, Vávra Josef, Holas Vítězslav. Vítězná 
kandidátka navržena bude akčnímu výboru v obci. Bratr vzdělavatel hlásí, že dorost jest 
povinen podrobiti se ideové zkoušce. 
Ze zápisu výborové schůze 20.3.1948
Československá obec Sokolská posílá pokyny ke sjednocení tělesné výchovy.
Ze zápisu ze schůze 7.5.1948
Na okrskovém cvičení v Mnichově Hradišti cvičilo 7 mužů a 6 dorostenců, 8 žen a 8 



dorostenek. Na Župním sletu v Mladé Boleslavi stejný počet.
Ze zápisu z výborové schůze 22.6.1948
Sestra jednatelka hlásí, že od ČOS došel oběžník ohledně pořádku v sletovém průvodě. 
Zákaz provolávání protistátních hesel. Dále usneseno aby dorostencům a dorostenkám 
vyplaceno každému 250 Kč jako příspěvek na Slet, dospělým členům pak 350 Kč. Dále 
usneseno ozdobiti zastávku ČSD, vlajky, nápis XI.sletu zdar ! apod.  Sraz členstva 
jedoucích na XI.všesokolský slet ve čtvrtek o 7.00 hodině na zastávce Českých drah. 
Počty účastníků zaznamenány nejsou, ale cvičil zřejmě dorost a dospělí.

XI.Všesokolský slet - jeden z posledních svobodných projevů  probíhal v Praze  od 
19.- 27. června 1948. Následovalo nedobrovolné začlenění Sokola do "Jednotné 
socialistické tělovýchovy" a jeho umlčení na dlouhých 41 let. 

Ze zápisu z výborové schůze 4.11.1948                                                                              
Očistná komise nenalezla žádných námitek proti žádnému bratru ani sestře aby  museli 
býti vyloučeni ze Sokola. Vzdělavatel bratr Vávra referuje o skládání slibu. Bylo usneseno 
aby slib byl vykonán až po provedení ideové školy.                                                               
Ze zápisu z 9.12.1948                                                                                                          
Okresní péče o mládež dává pokyny ohledně očisty v jednotě, očista byla provedena a 
okresním akčním výborem schválena.

„Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní režimy 
našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili 
nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po roce 1948. 
Tělovýchovným jednotám bylo umožněno ponechání názvu Sokol pouze v názvu, 
veškerá činnost byla zastřešena a kontrolována Sjednocenou tělovýchovnou 
organizací ČSTV. „(čerpáno z oficiálních web.stránek ČOS - http://www.sokol-
cos.cz/historie-sokola-F6EA)  

1949
Ze zápisu z výborové schůze ze dne 11.1.1949                                                                
Přečten přípis z  ONV ohledně  Valných hromad. Pořádání valných hromad se odkládá na 
neurčito. Rozhodnuto ustoupiti od pořádání Šibřinek z důvodu hospodářských. Nedostek 
papíru, hřebíků, barev atd. Taktéž ples se pořádati nebude a místo toho bude se z plných 
sil pracovati na loutkovém divadle. Divadlo bylo téhož roku zakupeno za částku 5.000 Kč. 
Ze zápisu z 12.3 1949                                                                                                            
Mimo jiné bratr vzdělavatel hlásí, že členstvo se účastnilo únorových oslav a že loutkové 
divadlo je natolik hotové, že se může začíti hrát.                                                                    
Ze zápisu ze 7.4.1949                                                                                                       
Usneseno stanoviti budovatelský plán. Proveden nábor žactva, uspořádána schůze 
mírová při velmi dobré účasti členstva, která byla ukončena Písní práce. Loutkové divadlo 
sehrálo v dubnu 3 představení.                                                                                              
Ze zápisu z 3.11.1949                                                                                                            
MNV má v plánu zříditi cvičiště. Sokolský výbor s radostí vítá tuto myšlenku a je ochoten v 
pádu potřeby dáti k dispozici svůj majetek – pozemek.

1950                                                                                                   
V roce 1950 záznam o Valné hromadě není, pravděpodobně se nekonala.

Ze zápisu z členské schůze 27.4.1950                                                                              
Členská schůze se usnesla, že pozemky, které vlastní jednota, přenechá obci. Za 14 aru 
pozemku na veřejné cvičiště nad rybníkem. 



Ze zápisu členské schůze 4.10.1950                                                                                  
Ohledně cvičiště referuje bratr Vávra, komise JZD určila místo pro cvičiště nad rybníkem. 
Rolnická komise uvolnila ze záboru sokolský pozemek a vyměnila tento za pozemek nad 
rybníčkem ve výměře 1ha=1ar. MNV uvolnilo pro jednotu na tělocvičné účely 3.000 Kč, 
loutkové divadlo pravidelně hraje

1951                                                                                                    
Ze zápisu z výborové schůze 24.1.1951 ve spolkové místnosti u Motejlků.                        
Bratr Ječný podává zprávu o jednání na schůzi konané za účelem instruktáže o Valných 
hromadách. Zdůrazňuje, že nehlavnějším bodem Valné hromady je mírový projev. Výbor 
dále pověřuje bratra Havlase k navržení kandidátky a provedení volby. Členové kandidátní
komise jsou bratři úderníci Havle, Motejlek, Tůma. Bratr Matějů navrhuje na právě 
probíhající akci zřízení loutkové scény v obci pod sdužením rodičů a přátel školy a vyzývá 
aby jednota toto podpořila a na návrh bratra Dvořáka bylo rozhodnuto jednomyslně aby 
jednota věnovala částku 4.000 Kč na loutkové divadlo.                                                      
Ze zápisu o Valné hromadě konané dne 28.1.1951 v 9 hodin dopoledne za přítomnosti
33 členů.                                                                                                                                 
Valná hromada zahájena státní hymnou a recitací žáků, přečteny zprávy o činnosti a 
pokladní. Dále byly provedeny volby. Všichni byli zvoleni jednohlasně. Starosta Ječný 
Vladislav, místostarosta Karásek Vratislav, jednatel Skála Josef ml., hospodář Dvořák 
Václav, vzdělavatel Jebavý Karel, matrikář Pecina Karel, náčelník Maron Josef, náčelnice 
Pospíšilová Žofie, pokladník Pařík Miroslav. Valná hromada byla zakončena Písní práce a 
sokolským Nazdar.                                                                                                                  
Ze zápisu z mimořádné členské schůze ze dne 7.3.1951                                                  
Schůze byla svolána proto,  aby výbor zprostil  funkce starostu a byla navržena nová 
kandidátka. Navržen a zvolen starostou byl Miroslav Pařík. Funkci pokladníka převzal 
Miloslav Šverma, matrikářem Havel Jaroslav. Všichni zvoleni jednohlasně.                        
Ze zápisu z výborové schůze 25.4.1951                                                                        
Schůzi zahájil bratr Pařík a vítá všechny přítomné. Čte nám slova prezidenta republiky, ze 
kterých nám vyplývají základní úkoly: vytvořit ze „Sokola“ velkou dobrovolnou organizaci 
tělovýchovy a sportu přitažlivou zejména pro mládež.                                                            
Ze zápisu z výborové schůze TJ Sokol konané dne 8.5.1951                                          
Byly provedeny 3.volby v tomto roce. Prakticky beze změny, pouze do nové funkce  
referenta TOZ zvolen Váňa Karel.

1952                                                                                                    
Ze zápisu z výborové schůze 8.1.1952                                                                                
Byly ustaveny kroužky. Lyžařský, hokejový, odbíjená, cyklistika, gymnastika a lehká 
atletika                                                                                                                                     
Ze zápisu z Valné hromady dne 9.3.1952                                                                            
Schůze byla zahájena československou a sovětskou hymnou, účast 33 přítomných z 53 
členů. Starosta Pařík přivítal hosty z OVS Koška, za ČSST Jebavého, za                         
mnichovohradišťskou jednotu Strnada, za ČSM Zakouřila a Hyku za STS. Dodatečně byli 
přivítáni předseda MNV Máslík a tajemník Folprecht. Po projevu starosty se ujal slova 
bratr Košek z OVS. Ve své řeči vyzdvihl úkoly a práci Sokola. Projev zakončil slovy 
„Kupředu, kupředu, zpátky ni krok.“ Byly uskutečněny volby nového výboru, starosta 
M.Pařík, místostarosta Vl.Ječný, jednatel J.Skála, náčelník J.Maron, náčelnice Ž. 
Pospíšilová, vzdělavatel K.Jebavý. 

1953                                                                                                  
Ze zápisu z výborové schůze 9.2.1953 konané v hasičské zbrojnici. Příprava Výroční 
členské schůze, která se má dle přípisu z OVS konat 15.2.1953                                           
Ze zápisu z Výroční schůze ze dne 15.2.1953 konané u Kolomazníků.



Účast 17 lidí. Předseda Pařík odhaluje ve svém referátě klady a nedostatky Sokola v 
Březině. Předčítá dopis Sokolu o požadavcích strany a vlády. Dále proběhla volba nového 
výboru, předseda Pařík Miroslav, místopředseda Ječný Ladislav, jednatel Skála Josef 
mladší, náčelník Maron Josef a náčelnice Černá Marie. Schválen plán práce na rok 1953. 
Referát bratra Drázského děkuje za vykonanou práci a vytyčuje práci do příštího roku a 
apeluje na členy aby jednotu opět probudili a podchytili hlavně mládež ku cvičení. Jednota 
má 53 členů. Bratr Pařík vidí nečinnost v tom, že je v tělocvičně obilí. O této situaci bylo 
mnoho diskutováno ač JZD nevyrozumělo ani jednotu ani zda jim toto bude dovoleno a 
obilí je tam až do dnešního dne. Tím nastalo rotrpčení mezi členy jednoty. Předseda MNV 
se ujímá slova a říká, že chyba se stala a kdyby prý se chtělo cvičit mohlo se toto provádět
venku na čerstvém vzduchu. Tajemník Folprecht vidí nečinnost v tom, že vesnice je v 
přerodu a každý je zaneprázdněn funkcí a času je málo. Bratr Váňa Karel připomíná, že z 
52 členů je zde pouze 12, proto je nutné, aby nastala reorganizace jednoty.

1955                                                                                                    
Další zápis je až z výborové schůze konané dne 4.1.1955                                                
Na programu je příprava Výroční schůze.                                                                              
Ze zápisu z Výroční členské schůze konané 9.1.1955.                                            
Předseda jednoty Miroslav Pařík hodnotí práci za uplynulý rok, která byla dosti slabá. V 
diskusi Karel Jebavý ostře kritizuje naši práci v jednotě a hlavně nedostatky výboru. Je 
před námi velkolepá startakiáda, proto je nutné dovést vše na správnou cestu a začít 
nácvik. Dále byly provedeny volby, předseda Pařík Miroslav, místopředseda Karásek 
Vratislav, jednatel Skála Josef mladší, kulturní propagátor Jebavý Karel, náčelník Maron 
Josef, hospodář Dvořák Václav.                                                                                            
Ze zápisu ze schůze výboru 1.3.1955                                                                                  
Cvičí se pravidelně za přítomnosti 10 - 12 členů. Ženy z Kněžmosta se nabízejí 
předvedením cvičení na spartakiádu, kde jim chybí muži a nám zase ženy. Bratr Drázský 
uspořádal zdařilé lyžařské závody.

Další schůze výboru se konala až 4.10.1955 

1956                                                                                                    
Dne 15.2.1956 se konala Výroční členská schůze, zápis není proveden.                          
Ze zápisu ze schůze výboru 5.3.1956                                                                             
Sestra Jindřiška Valentová provedla nábor žen a hlásí výboru, že je přihlášeno 15 žen.      
Ze zápisu z výborové schůze 5.6.1956                                                                                
Bratr Maron pravidelně cvičí na Okresní spartakiádu, bratr Vaněk, cvičitel žáků říká, že 
žáky cvičí pravidelně, ale docházka je slabá. Skříňka naší jednoty přemístěna do středu 
vesnice na dům číslo 10 Šimonovi. Bratr Jebavý připomíná, že Okresní spartakiáda bude 
17.6.1956.                                                                                                                               
Ze zápisu z výborové schůze 18.8.1956                                                                          
Bratr Havle informuje o uskutečněném výletu po stránce organizační kde bylo navštíveno 
Konopiště, Karlštejn, Lány a Lidice. Účastnilo se 57 zájemců po 40Kč.                                 
Ze zápisu z Výroční členské schůze konané 4.12.1956                                            
Předseda Pařík vítá všechny přítomné i když ze 48 registrovaných členů je účast 14 členů 
velmi malá. Práce za uplynulý rok nebyla prý tak nejhorší. Na Okresní spartakiádě cvičilo v
Mnichově Hradišti 12 žen, v Turnově 12 žen, v Jilemnici 12 žen, na krajské v Liberci 3 
ženy. Dále byly provedeny volby, předseda Pařík Miroslav, jednatel Skála Josef, náčelník 
Maron Josef, náčelnice Valentová Jindřiška, hospodář Dvořák Václav, pokladník Šverma 
Miloslav, a propagačně výchovný pracovník Jebavý Karel.

1957                                                                                                    



Další schůze výboru dle záznamu se konala 4.3.1957                                                      
Bratr cvičitel Maron slibuje opět zahájení cvičení žáků a mužů. Žákyně a ženy cvičí 
pravidelně a to žákyň 12 a žen 19.                                                                                      
Ze zápisu výboru 2.4.1957                                                                                         
náčelník bratr Maron hlásí, že žácí cvičí v počtu 25, náčelnice sestra Valentová hlásí,že 
žákyň cvičí 11, starší žákyně 14, ženy 14 a 4 dorostenky.                                                      
Ze zápisu schůze výboru 3.9.1957                                                                                   
bratr Dvořák upozorňuje výbor na zvýšení členského příspěvku o 100%. Místo 12 Kč na 
24Kč.

1958                                                                                                  
Ze zápisu schůze výboru 7.1.1958                                                                                   
Výbor rozhodl o pořádání sokolské veselice 1.2.1958 u Kolomazníků.                                  
Ze zápisu z Výroční členské schůze dne 14.1.1958 u Kolomazníků                             
Zprávu podává bratr Pařík za uplynulý rok, ve které hodnotí klady i nedostaky. Jednota 
čítá 78 členů, 31 žáků a žákyň, 15 žen a 32 mužů. Jednota hodnocena v kraji na 6.místě. 
Bratr Drázský slibuje plnou podporu k vyrovnání hřiště. Vyzývá přihlásit se do soutěže o 
putovní vlajku, dává návrh na celodenní procházku. Dále byly provedeny volby, předseda 
Pařík Miroslav, místopředseda a pokladník Šverma Miloslav, jednatel Skála Josef, kulturní 
propagátor Jebavý Karel, hospodář Dvořák Václav, náčelník Maron Josef, náčelnice 
Valentová Jindřiška.                                                                                                              
Ze zápisu výboru 4.3.1958                                                                                                    
Lyžařské závody úspěšně provedeny avšak malá účast, slabá propagace                            
Ze zápisu výboru 6.5.1958                                                                                                 
Bratr Jebavý se účastnil pléna OVS. Seznamuje výbor o této schůzi. Bylo hovořeno o 
1.máji a závazcích a o 11.Sjezdu KSČ. Byl uspořádán zdařilý Běh vítězství.                     
Ze zápisu výboru 3.6.1958                                                                                                    
Sestra Valentová informuje, že slovenských slavností v Púchově se účastní 5 členek. 
Výbor rozhodl těmto účastníkům vyplatit cestné po 100 Kč. Byl uskutečněn Tajný výlet, cíl 
chata na Mužském, účast 25 účastníků s hudbou kapelníka pana Bígla.                              
Ze zápisu schůze výboru 5.10.1958                                                                                 
Bratr Maron hlásí, že žáci cvičí v počtu 7, starší žáci v počtu 5, mužů 5 -7. V sobotu v 19 
hodin budou zapáleny na počest zahájení nácviku na spartakiádu vatry ve všech 
okresech. U nás na Mužském. Naše jednota se plně účastní (účastnilo se 35 členů). Na 
nácvik spartakiády naše jednota dostane 1000 Kč od OVS

1959                                                                                                    
Zápis z Výroční členské schůze 13.1.1959 nebyl zaznamenán.                                     
Zápis z ustavující schůze výboru 27.1.1959                                                                       
Nově zvolený výbor,  předseda Pařík Miroslav, místopředseda Koláček Josef, jednatel 
Skála Josef, pracovník sportu Vaněk Miroslav, náčelník Maron Josef, náčelnice Valentová 
Jindřiška, pracovník turistiky Šverma Miloslav, propagačně výchovný pracovník Jebavý 
Karel, hospodář Dvořák Václav                                                                                           
Ze zápisu z Výroční členské schůze 11.11.1959, která byla provedena v Jednotě u 
Kolomazníků.                                                                                                            
Tělovýchovná jednota čítá 48 členů. Dále byly provedeny volby, jako předseda zůstává 
nadále Pařík Miroslav, ostatní navrženi byli též jednomyslně schváleni a všichni funkce 
přijali.

1960                                                                                                    
Ze zápisu Ustavujícího výboru 5.1.1960                                                                             
při členské schůzi byli navrženi a schváleni tito členové, předseda Pařík Miroslav, 
místopředseda Koláček Josef, jednatel Skála Josef, pracovník sportu Novotný Jan ml., 



náčelník Maron Josef, náčelnice Maronová Marie, pracovník turistiky Šverma Miloslav, 
výchovně proppagační pracovník Jebavý Karel, hospodář Dvořák Václav. Náčelník Maron 
hlásí, že na II.spartakidádu nacvičuje 8 mužů a 8 žen.                                                          
Ze zápisu z členské schůze 22.3.1960                                                                                
v zápise již není udáváno oslovení bratr, ale soudruh -  soudruh Pařík informuje členstvo o 
územní reorganizaci, kde přecházíme z Libereckého kraje do kraje Středočeského – kraj 
Praha okres Mladá Boleslav. Soudruh Maron uvádí, že nácvik na spartakiádu jde dobře. 
21.5. bude Okresní cvičení v Bakově a 5.6. v Liberci.                                                          
Ze zápisu výboru 6.12.1960                                                                                       
Soudruh Maron informuje o průběhu spartakiády. Dále seznamuje výbor o udělení 
čestného odznaku pro místní TJ, jemu a jeho manželce udělen diplom cvičitele                   
Ze zápisu Výroční členské schůze konané dne 11.12.1960 v hostinci u Kolomazníků 
Naše jednota čítá včetně žáků a žákyň 91 členů. Celkové jmění 509 Kč. V diskusi soudruh
Drázský, předseda MNV,  děkuje jednotě za činnost a za zdárný nácvik na spartakiádní 
cvičení. Zdůraznil nutnost věnovat se mládeži a soustředit je v různých zájmových 
oddílech, třeba i u nás založit fotbal. Dále byly provedeny volby výboru. ( výbor zůstal 
stejný jako minulý rok)

1961                                                                                                    
Ze zápisu z členské schůze 9.6.1961                                                                                  
Náčelník s.Maron hlásí, že žáci cvičí pravidelně, menší necvičí, větší žactvo cvičí na hřišti, 
ženy a žákyně cvičí pravidelně. Chybí cvičitelé                                                                      
Ze zápisu z Výroční členské schůze 6.12.1961                                                                  
Naše jednota má 55 členů, 21 žen a 34 mužů. Plán rozvoje splněn na 100%. V diskusi 
s.Karel Jebavý poukázal na výchovu a podchycení mládeže. Je též nutné vychovat 3x více
cvičitelů. Předseda návrhové komise s.Dvořák Václav dává návrh na složení nového 
výboru, všichni navržení jsou jednohlasně schváleni.

1962                                                                                                    
Ze zápisu ze schůze výboru 22.5.1962                                                                          
Příprava sportovního odpoledne k Mezináronímu dni dětí 3.6. na Olšině. O činnosti v 
tomto roce nebyly žádné další informace zaznamenány.

1963                                                                                                    
Ze zápisu z Výroční členské schůze 9.1.1963 týkající se období 1962                        
s.Havle Jaroslav podává zprávu za uplynulé období. V krátkosti se zmínil o politických 
událostech minulého roku, hlavně pak o XII.sjezdu KSČ a o  III.sjezdu ČSM, dále pak 
zpráva o průběhu akcí pořádaných naší TJ. Též byly provedeny volby, za předsedu zvolen
Pařík Miroslav, místopředseda Novotný Jan ml., členi výboru Šverma Miloslav, Drázský 
Vlastimil, Dvořák Václav, Piskač František, Richtrová Jarča, Havlasová Marie, Horáčková 
Lenka, Koláček Josef, Jebavý Karel, revizní komise Pecina Karel, Havle Jaroslav, Skála 
Josef

1964                                                                                                    
Ze zápisu schůze výboru 8.9.1964                                                                               
Schůze výboru se konaly nepravidelně, taktéž i zápisy, které měl provádět s.Novotný Jan 
ml. Zapisovatelem byl opět zvolen s.Havle Jaroslav, který však nemá zápisy z předešlých 
schůzí, proto rok 1963 lze těžko zapsat a částečně i začátek roku 1964. I když schůze za 
předsednictví s.Paříka se konaly.

1965                                                                                                  
Ze zápisu z členské schůze 19.1.1965 za období roku 1964                                       
Schůzi zahájil s.Pařík a vítá přítomné. Z 50ti členů je přítomno jen 19 členů. Podal zprávu 



za celý rok a hlavně pak o činnosti v tělovýchově. Cvičí 40 žáků a žákyň, 8 – 9 mužů 
nacvičuje na spartakiádu. Bylo hovořeno o placení příspěvků. Pro jejich výši je malý zájem
o zaplacení. Spartakiádní skladbu ještě nacvičuje 16 žákyň. S.Maron převezme funkci 
hospodáře.                                                                                                                              
Ze zápisu z výborové schůze 3.3.1965                                                                                
s.Maron informuje, že na spartakiádu nacvičuje 8 mužů, s.Drázský informuje o účasti žáků
na krajském přeboru v Harrachově. Náš žák Vastimil Drázský mladší se umístil v této 
soutěži na 5.místě. Dalších přeborů v Kořenově se účastnili 4 žáci. Drázský 2.místo a 
Bárta 5.místo. Byly uspořádány závody na lyžích na Olšině. Bylo však málo účastníků ač 
závod byl dobře připraven a sněhové podmínky byly dobré.                                                  
Ze zápisu z výborové schůze 15.12.1965                                                                      
s.Jebavý žádá výbor o zproštění funkce a výstup z jednoty neb je v důchodu a bude se od 
nás stěhovat. Náčelník s.Maron informuje, že cvičí 4 muži, žáci 9, žákyně 6, starší žákyně 
7. Spartakiády v roce 1965, okresní, krajské a v Praze se účastnili muži v počtu 7. Vedoucí
nácviku Maron Josef, Otakar Pospíšil, Piskač František, Brož Pavel, Vaníček Josef, 
Horáček Karel ,Špetlík Jiří. Ženy se cvičení nezúčastnily.

Od 15.12.1965 do 18.2.1969 žádný zápis nebyl zaznamenán, jednota 
pravděpodobně nevykazovala činnost.  

1969                                                                                                  
Ze zápisu ze schůze výboru 18.2.1969 u Pecinů za účasti předseda Pařík M., Váňa K., 
Koláček J., Šverma M., Pospíšil O., Maron J., dále přizváni nečlenové výboru Horáček 
Karel, Valenta Josef, Vaníček Josef z Honsoba. Po dvouleté přestávce aktivity výboru byla 
navržena volební komise pro schůzi, která proběhne 25.2.1969 ve složení Maron J., 
Pospíšil O., Vaníček J., Šverma M., Pospíšil P.                                                                      
Ze zápisu z výborové schůze konané 25.2.1969                                                             
Zápis provedl Josef Vaníček. Nově zvolený předseda jednoty bratr Otakar Pospíšil vítá 
ostatní členy výboru. Na této ustavující schůzi výboru byly rozděleny funkce výboru takto: 
předseda Otakar Pospíšil, náčelník Pavel Pospíšil, zástupce Karel Horáček, náčelnice 
Marie Maronová, zástupce Marie Pecinová, jednatel Josef Vaníček, pokladník Miloslav 
Šverma, hospodář Josef Maron, člen výboru Václav Venclů, revizní komise:  předseda 
Jaroslav Havle, František Piskač, Jan Hyka. Starým výborem jsou předány všechny 
náležitosti členům nového výboru.                                                                                          
Ze zápisu z výborové schůze 18.3.1969                                                                       
Závodu na lyžích konaném 23.2. se za nepříznivých sněhových podmínek  na startu sešlo 
30 mladých závodníků.                                                                                                           
Ze zápisu z výborové schůze 6.5.1969                                                                                
Na terénních závodech na kolech 27.4. na hřišti ve Březině se sešlo 20 mladých 
závodníků. Jaroslavská zábava - nebyl nám propůjčen sál ve Březině, proto se zábava 
konala v sokolovně v Příšovicích.                                                                                           
V roce 1969 se ještě uskutečnily orientační závody mládeže, sběr železného šrotu, letní 
taneční zábava. Probíhalo pravidelné cvičení žáků a žákyň v tělocvičně.

1970                                                                                                    
Kniha zápisů v nichž jsou zaznamenány roky 1970 - 1987 není k dispozici, pravděpodobně
se z neznámých důvodů nedochovala. Od roku 1973 čerpáme informace z Kroniky TJ, 
která v té době byla založena a vedla ji Lenka Horáčková a z lodních a turistických deníků,
které vedli Zdenka Horáčková a Karel Volf.                                                                            
Z lodního deníku                                                                                                                   
Na jedné z výborových schůzí TJ počátkem roku 1970 byl přijat návrh zakoupit jednu 
kanoi Vertex, hned zjara se začalo jezdit na Jizeře. V červenci téhož roku byla 2x sjeta 
Lužnice. V prvopočátku této činnosti stáli Pavel Pospíšil a Karel Horáček.



1971
Ze záznamu Otakara Pospíšila                                                                                         
22.února 1971 se konaly lyžařské závody na Olšině, na trase 1,5km startovalo 23 
závodníků. Bylo rozhodnuto, že lyžařské závody budou pravidelně zařazovány do 
sokolského kalendáře.                                                                                                            
Z lodního deníku                                                                                                                   
Byla zakoupena druhá loď C2 Vertex. V jarních měsících se pilně jezdilo na Jizeře, v 
červenci sjeta Sázava v počtu 4 vodáků.

1972                                                                                                    
V lednu 1972 se opakovaly lyžařské závody na Olšině. 1.6. se konala v Mladé Boleslavi 
ustavující schůze Okresní komise kanoistiky za přítomnosti zástupců oddílů TJ Autoškoda 
Mladá Boleslav (rychlostní kanoistika), TJ Karbo Benátky ( slalom) a TJ Sokol Březina 
(vodní turistika), tímto dnem byla započata činnost kanoistického oddílu ve Březině a byla 
založena evidence členů.

1973                                                                                                 
Čerpáno z kroniky TJ a ze záznamů Otakara Pospíšila.                                                   
TJ Březina má 60 členů, 44 mužů a 16 žen. Členi jsou registrováni ve dvou oddílech. 
ZRTV 39 osob a kanoistický oddíl 21 osob. Začátkem roku se konaly lyžařské závody na 
Olšině. V březnu se uskutečnila beseda s členy KO Benátky na Olšině. Výsledkem bylo 
přihlášení 16ti mladých členů do našeho KO. V březnu a dubnu se náš KO zúčastnil dvou 
VTJZ. Dále byla sjeta řeka Jizera a Vltava. 22.4. se poprvé uskutečnil Velikonoční pochod 
Českým rájem, který je dnes již tradicí. Pro zdárný rozvoj celé naší TJ bylo nutné finanční 
zajištění. To jsme viděli v možnosti vybudovat taneční parket u Jizery. Záměr byl, postupně
zbudovat sportovně odpočinkový areál, vše se souhlasem MNV. 12.5.1973 byla zahájena 
výstavba parketu. Parket byl dokončen koncem června. S provozem tohoto zařízení 
nedílně souviselo zhotovení stolů, laviček, zábradlí, podium, osvětlení, polního sociálního 
zařízení apod. Celkem zde bylo odpracováno 1.150 brigádnických hodin. První karneval 
se uskutečnil 7.7.1973. Další 4.8.1973. 4.10. se konal na Olšině další již 4.ročník 
branného závodu, účastnilo se 10 družstev žáků ze základních škol Žďár, Březina, 
Doubrava, Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Bakov , discipliny střelba ze vzduchovky, šplh 
a ručkování po laně, hod granátem na dálku a cíl. Na sále Jednoty se konala 13.10. 
taneční zábava. Byla zhotovena a umístěna vývěsní skříňka. Dvakrát byl uskutečněn sběr 
železného šrotu. Koncem roku máme na účtě 9.581 Kč. Okresní výbor ČSTV udělil naší 
TJ titul Vzorný kolektiv III.stupně za rok 1973.

1974                                                                                                   
Naše TJ měla v tomto roce 62 členů, 46 mužů a 16 žen, převážně ve věku do 30ti let. 
21.4. uspořádán Cyklokros pro děti a dorost na hřišti ve Březině. Kanoistický oddíl téhož 
dne uspořádal výlet na Kamenici kde probíhal závod VTJZ. 27.4. se konala v pohostinství 
Jednoty Jaroslavská zábava. 5 vodáků z KO se účastnilo 4.- 5.5. závodu na Divoké Orlici. 
1.6. na hřišti ve Březině proběhly oslavy Mezinárodního dne dětí, sportovní soutěže, 
ukázky modelů letadel a lodí, též přistála helikoptéra. Na závěr pálení táboráku. 9.6. jsme 
pořádali další ročník branných závodů na Olšině, přebor škol 1.cyklu okres Mladá 
Boleslav. 22.6. se konal letošní první karneval na parketu u Jizery. KO postavil několik 
branek pod jezem na nácvik slalomu. V květnu sjeta Jizera, v červnu sjeta Sázava. 20.-
26.července sjelo 7 vodáků Sázavu. 3.8. se konal druhý karneval. Na 13.-15.9. jsme 
připravili přechod Krkonoš (první), cca 60km včetně Sněžky, účast 26 turistů. Tak byl 
položen základ tradice našich podzimních víkendových zájezdů. 5.10.1974 zahájení 
spartakiádního roku pálením ohně na Olšině za účasti 35 členů. Poprvé se také konal 
pochod Přes tři vrcholy Českého ráje. Tuto akci, která se stala zároveň s Velikonočním 



pochodem tradicí inicioval Pavel Pospíšil .Začátkem prosince zahájen nácvik na 
IV.celostátní spartakiádu. Cvičit začali muži v počtu 14 a žen 8. Dne  21.12. se konal první 
Vánoční turnaj v šachu na Olšině. Během roku se dokončovaly práce na parketu a 
zhotovení dalších stolů a lavic apod. Odpracováno 225 hodin. Ku konci roku bylo na 
našem účtu 15.000 Kč.

1975                                                                                                
10.ledna se konala Výroční členská schůze na Olšině. Činnost naší TJ je ve znamení 
příprav na Československou spartakiádu 1975. Muži nacvičují v počtu 14, nácvik vede 
Josef Vaníček. Skladbu žen nacvičuje 9 cvičenek, nácvik vede Lenka Horáčková. Při škole
nacvičovalo 9 žákyň. 6.4. byl uskutečněn sběr železného šrotu, výtěžek 4.908 Kč byl 
věnován na nákup cvičebních úborů. 26.4. Jaroslavská zábava ve Březině. 11.5. Sjezdu 
Jizery se účastnilo 7 vodáků. Muži se účastnili spartakiádních vystoupení: 18.5. v 
Podlázkách, 25.5. v Benátkách nad Jizerou, 31.5. v České Lípě, 1.6. Mnichovo Hradiště, 
8.6. Mladá Boleslav, 15.6. Liberec. 22.6. odjelo 13 mužů do Prahy. Cvičitel Josef Vaníček, 
cvičenci Horáček Karel, Karásek Ladislav, Drázský Vlastimil ml., Brož Pavel, Pospíšil 
Otakar, Vávra Vítězslav, Valenta Josef, Janata Alois, Lebeda Břetislav, Bukvička Jiří, 
Tvaroh Miroslav, Váňa Oldřich, Mařan Josef. 20. - 22.6. další sjezd Jizery 4 vodáci. Letní 
karnevaly se konaly 19.7., 26.7., 2.8., 16.8., 31.8.  První pochod Přes tři vrcholy Českého 
ráje se konal 25.10.1975. Tuto akci, která se stala tradicí inicioval Pavel Pospíšil. 26.12. se
konal2.ročník Vánočního turnaje v šachu za účasti 15ti šachistů. V roce 1975 byl našemu 
oddílu ZRTV udělen titul Vzorný kolektiv III.stupně a za příkladnou práci s dětmi již 
podruhé uděleno Čestné uznání. 9.10. byl v Domě kultury AZNP předán naší TJ diplom za 
zásluhy o Československou spartakidádu. Ku konci roku máme na účtě 21.956 Kč.

1976                                                                                                  
23.1.1976 se konala na Olšině Výroční členská schůze. TJ má 70 členů. Byly provedeny 
volby nového výboru. V únoru na ustavující schůzi byly takto rozděleny funkce: předseda 
TJ Vaníček Josef, místopředseda Maron Josef, jednatel Hendrych Jaroslav, pokladník 
Brož Pavel, cvičitelka Richtrová Marie, cvičitel Lebeda Břetislav, politicko-výchovný 
pracovník Šolcová Jaroslava, oddíl kanoistiky: předseda Horáček Karel, Richtr Josef, 
ing.Pospíšil Jaromír, revizní komise: předseda Šverma Miloslav, Paříková Věra, Piskač 
František. Z další činnosti: 14.4. se konal turnaj ve stolním tenise ve Březině, 18.4. 
Velikonoční pochod Českým rájem, 24.4. Jaroslavská zábava ve Březině, 2.5. šachový 
turnaj, 14.5. beseda s účastníky expedice Indus F.Slámou a W.Wenzlem o prvosjezdu 
himalajské řeky Indus za účasti 60 hostů. Letní karnevaly u Jizery se konaly: 10.7.,17.7., 
7.8., 28.8. Kanoistický oddíl uskutečnil 23.- 29.7. Sjezd Ohře. 21. - 22.8. sjezd Kamenice a
Jizery., Cyklistické závody pro děti proběhly na hřišti ve Březině 4.9., v září ve dnech 10.-
12.9. se uskutečnil další zájezd do Krkonoš s účastí 29 turistů. Autobus nás odvezl do 
Harrachova, ubytování v hotelu Krakonoš, druhé ubytování na Luční boudě. V neděli přes 
Sněžku do Pece p.Sněžkou kam pro nás přijel autobus. 16.10. jsme pořádali branné 
závody na Olšině. Účastnilo se 17 družstev. 23.10. Pochod přes tři vrcholy Českého ráje, 
26 účastníků. 29.11. zájezd do Prahy do divadla ABC, 17.12. zájezd do Prahy na 
americkou lední revue 40 osob. 25.12. se na Olšině konal další ročník Vánočního 
šachového turnaje.

1977                                                                                                
7.1.Výroční členská schůze na Olšině. V neděli 27.3. se uskutečnil bleskový turnaj v 
šachu, účast 16 šachistů. 8.4. na Olšině beseda s Jindřichem Sochorem o jeho výstupu na
horu Eiger severní stěnou. 9.4. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 12 startujících. 10.4. 
se  Velikonočního pochodu Českým rájem  účastnilo 12 lidí. 15.4. zájezd na hokejové 
utkání ČSSR-USA. 25.4. Jaroslavská taneční zábava ve Březině. Kanoistický oddíl zahájil 
v dubnu až červnu Kurs kanoistiky pro mládež, který vede Karel Horáček. Bylo zakoupeno 



za symbolickou cenu několik lodí z oddílu v Benátkách. Sjezd jizery se uskutečnil 30.4. ze 
Železného Brodu, účast 7 vodáků. Memoriálu Vendelína Opatrného na Divoké Orlici 7.-
8.5. se účastnilo 7 vodáků. 21.5. jsem uspořádali na Olšině branné závody mládeže, účast
17 družstev. Kurz kanoistiky pro děti zakončen sjezdem Jizery 2.7. Letní karnevaly se 
uskutečnily dva v červenci. Třetí, plánovaný na 6.8. byl ohrožen velkou vodou. Po 
opadnutí vody se nám během tří dnů podařilo vše uklidit a dát do původního stavu, 
karneval se tedy v termínu konal. 2.- 4.9. se uskutečnil další krkonošský zájezd. Ubytování
30ti účastníků na chatě Jana, doprava autobusy Státních statků a ČSAD. 10.9. se na hřišti
ve Březině konaly další cyklistické závody pro děti, 1.10. se konal pochod Přes tři vrcholy 
Českého ráje. Za vytrvalého celodenního deště se účastnilo 17 pochodníků. 26.11. se 
uskutečnil zájezd do libereckého studia Ypsilon. Na zakončení turistické sezony pořádá TJ
v neděli 4.12. pochod na Mužský s opékáním buřtů a občerstvením. Vánoční šachový 
turnaj se na Olšině konal 26.12.

1978                                                                                             
Výroční členská schůze se konala 6.1. v pohostinství na Olšině. Účastnilo se 54 osob. Byl 
zde přednesen návrh na založení turistického oddílu. V únoru začíná cvičení školáků v 
tělocvičně. Cvičení vede Pavel Brož, 3.2. se konala přípravná schůzka na založení 
turistického oddílu za přítomnosti zástupců Okresního výboru Svazu turistiky.  25.3. se 
konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu na sále ve Březině, 26.3. se uskutečnil 
Velikonoční pochod Českým rájem za nepříznivého počasí s 16 účastníky. 31.3. se na 
Olšině uskutečnila ustavující schůze turistického oddílu. Za Okresní výbor svazu turistiky 
se zúčastnil  s.Král a s.Vacek. Předsedou našeho turistického oddílu byl zvolen Ladislav 
Charvát ml., členy výboru Josef Valenta, Josef Richtr a Karel Horáček. 2.dubna v rámci 
100 Jarních kilometrů zahájil náš turistický oddíl sezonu pochodem na Babu. Účastnilo se 
11 turistů. 15.4. se konala na Olšině beseda s ing.Kulhánkem, účastníkem expedice na 
Kalanku v Himalájích. 29.4. jsme pořádali ve Březině Jaroslavskou zábavu. 30.4. 
uskutečnilo našich 9 vodáků sjezd Jizery ze Železného Brodu. Další sjezd Jizery se 
uskutečnil 8.5. za účasti 16ti vodáků. 27.5. jsme pořádali zájezd jako diváci na Světový 
pohár ve vodním slalomu ve Špindlerově Mlýně. Účastnilo se 10 osob. 11.6. se účastnilo 7
našich vodáků vytrvalostního závodu Ptýrov – Mladá Boleslav 16,5 km. 25.6. jsme 
pořádali na Olšině další ročník branného závodu mládeže. Letní karnevaly: 15.7. cca 500 
lidí, 22.7. cca 200 lidí, 5.8. cca 700 lidí. Úhrnem čistý zisk 10.860 Kč. Kanoistický oddíl 
pořádá 17. - 20.8. zájezd na řeku Sprévu do NDR, účast 9 osob. Proběhl 2.ročník Kurzu 
kanoistiky pro mládež od 12ti let, účast 8 dětí, kurz vede opět Karel Horáček. Přechodu 
Krkonoš 15.-17.9. se účastnilo 15 turistů. Ubytování na Luční boudě. V pátek příjezd na 
Špindlerovu boudu a v neděli odjezd z Harrachova. 7.10. pochod Přes tři vrcholy Českého 
ráje, za pěkného počasí šlo 17 turistů. 13.10. se na Olšině konala schůze Okresní sekce 
kanoistiky, 24.11. uskutečnil se další zájezd do liberecké Ypsilonky. 10.12. se konal pochod
na ukončení turistické sezony na Mužský, 38 účastníků. 26.12. Vánoční turnaj v šachu na 
Olšině.

1979                                                                                                   
V sobotu 20.ledna se vydalo 9 turistů vlakem do Liberce, odtud se přes Pláně vraceli na 
běžkách do Březiny, cca 30km, povedená akce s pěkným počasím. Lyžařské závody pro 
děti se konaly 21.1. na Olšině za účasti 20 mladých závodníků, 26.1. se konala na Olšině 
Výroční členská schůze. 16.3. se konala beseda s účastníky horolezecké expedice do 
Himalájí Štefanem Berežným a Jaroslavem Richtrem z Doubravy. 1.dubna zahájení 100 
jarních kilometrů, tentokráte na  Mužském. Za náš oddíl se účastnilo 12 turistů. 14.dubna 
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu ve Březině, 9 startujících. Na Velikonočním pochodu 
Českým rájem 15.4. se účastnilo za pěkného počasí 15 turistů. 22.4. jsme uskutečnili výlet
podél Kamenice na které se konala VTJZ. Jaroslavská taneční zábava se konala 28.4. 
Sjezd Jizery ze Železného Brodu se uskutečnil 30.4. byla zima, déšť, sníh a hodně 



čochtanů, z těchto důvodů byl sjezd ukončen na Zrcadlové koze. 8.- 9.5. se naši vodáci 
zúčastnili srazu vodáků na Divoké Orlici. První den sjíždíme Litický oblouk, druhý den se 
účastníme závodu O vodácký štít města Týniště nad Orlicí. Celkem startovalo 45 lodí. 
Naši vodáci se umístili: kategorie C2 muži Richtr Josef a Drázský Vlastimil ml. - 3.místo, 
Josef Mařan a Jaroslav Janata 9.místo, kategorie C2mix Zdenka a Karel Horáčkovi 
-1.místo, kategorie K1 Jaroslav Richtr 5.místo. 25.5. se konala na Olšině beseda s 
jachtařem Jaroslavem Švárou, v termínu 26.- 27.5. odjíždí 6 vodáků na VTJZ na 
Doubravu. Nebyla však voda a proto se sjela nedaleká Sázava. 2.6. spoluúčast na oslavě 
MDD na hřišti ve Březině, celkem 65 dětí. V červenci pořádáme dva letní karnevaly 7.7. a 
14.7. Osm vodáků odjíždí auty 20.7. na Slovensko kde sjíždíme Hron a podnikáme 
turistický přechod Nízkých Tater. Poslední letní karneval 18.8. se konal za účasti 700 lidí. 
Podzimní víkendový zájezd 7.- 9.9. se pořádal opět do Krkonoš. Ubytování na Luční 
boudě, program jako v loňském roce. Účast 27 turistů. V září se dále uskutečnil zájezd na 
hokejové utkání Kanada - Finsko a fotbalové utkání ČSSR - Švédsko. Pochod Přes tři 
vrcholy Českého ráje 6.10., účast 22 turistů. Spartakiádní rok byl zahájen 5.10. pálením 
vatry na Olšině, účast 54 členů. Nácvik spartakiádních skladeb začali muži i ženy v říjnu. 
18.12. jsme se navždy rozloučili s dlouholetým náčelníkem a funkcionářem TJ Josefem 
Maronem. O vánocích proběhl další ročník šachového turnaje na Olšině.

1980                                                                                                    
Výroční členská schůze se konala 25.1. v pohostinství na Olšině. 9.února jsme pořádali 
večírek pro členy TJ s vepřovými hody a tanečkem na Olšině. V březnu a dubnu probíhají 
nácvičná mužů a žen. 5.dubna byl opět uspořádán Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, 
Velikonoční pochod Českým rájem 6.4. za účasti 14ti turistů. Sjezd Jizery ze Železného 
Brodu 2.5. - 7 vodáků. Spartakiádní nácvik dokončilo 12 žen a 12 mužů. Okrsková 
spartakiáda se konala 10.5.v Mnichově Hradišti, okrsková spartakiáda v Benátkách se 
konala 24.5, okresní spartakiáda v České Lípě se konala 31.5. Tento den se stal černou 
můrou pro naše cvičící muže. Z důvodu nekázně (požití většího množství alkoholu) byli 
naši muži vyloučeni z dalších vystoupení. Vše bylo projednáno na OV ČSTV, ostře 
odsouzeno a požadováno důsledného potrestání viníků. Na okresní spartakiádě v Mladé 
Boleslavi 7.6. cvičily už jenom ženy. V sobotu 22.6. odjíždí 6 vybraných cvičenek do Prahy.
Cvičitelka Lenka Horáčková, dále Zdenka Horáčková, Dagmar Brožová, Bohuslava 
Havlová, Miroslava Niesnerová, Alena Venclová. Po dlouhém shánění zakoupila naše TJ v
květnu starší autobus Robur pro 20 osob za 29.000 Kč. V rámci spartakiády se pořádaly 
různé vedlejší akce na její počest. Bylo jím  i splutí Lužnice pro mládež, kterého se náš 
kanoistický oddíl také zúčastnil v počtu 11 vodáků. Před odjezdem naším „novým“ 
autobusem bylo třeba jej dát do pořádku včetně vyčištění apod. Také jsme se pustili do 
stavby vleku pro lodě. Vlek byl postaven během týdne včetně otypování. A tak 14.6. byla 
uskutečněna první akce s naším autobusem a naším novým vlekem. Odjíždíme na 
spartakiádní splutí Lužnice v termínu 14.- 20.6.1980. Letní karnevaly se uskutečnily: 12.7.,
26.7., 16.8., čistý zisk 16.049 Kč. Oddíly kanoistiky a turistiky uskutečnily 3.8. výlet na 
Kamenici, vodáci na lodích a turisté pěšky. Sjezd Sázavy 19. - 24.8. byl sjet úsek Stvořidla
– Pikovice, účast 8 vodáků. Autobus nám velmi dobře posloužil, zejména kvůli špatnému 
počasí. 6.září byla uskutečněna na Jizeře náborová jízda pro mládež. Jelo se ze 
Železného Brodu, účast 9 vodáků. Podzimní víkendový zájezd se tentokrát uskutečnil do 
Jizerských hor. Ubytování ve Ferdinadově, Robur byl plně obsazen. Pochod Přes tři 
vrcholy Českého ráje se konal 18.10. za účasti 29 turistů. Z toho 7 šlo zkrácenou trasu z 
Turnova přes Hlavatici a Valdštejn na Hrubou Skálu odkud pokračovali všichni společně. 
Branný závod mládeže se konal 25.10. na Olšině, závodilo 16 dětí. V tomto roce jsme 
obhájili titul Vzorná tělovýchovná jednota. Vánoční turnaj v šachu se uskutečnil 27.12. na 
Olšině.

1981                                                                                                 



Lyžařské závody pro děti se uskutečnily 21.1. na Olšině za účasti 28 závodníků, 30.1. se 
uskutečnil další přejezd na běžkách Ještěd – Březina s účastí 9 turistů lyžařů, 28.2. se na 
Olšině konala Výroční členská schůze spojená s oslavou MDŽ. Předsedové jednotlivých 
oddílů podali zprávu o činnosti. Dále byly provedeny volby nového výboru, předseda TJ 
Josef Vaníček, členové výboru, Brož P., Hegeduš L., Hendrych J., Horáček K., Horáčková 
L., Koudelka S., Mařan J., ing.Pospíšil J., Richtr Jos., Richtr Jar., Vávrová L., výbor 
turistiky Hendrych J., Lebeda B., ing.Musil S., ing.Pospíšil J., výbor kanoistiky Horáček 
Karel, ing.Pospíšil J. a Richtr Jos., výbor ZRTV Brož Pavel, Horáčková L., Koudelka St.     

Lyžařský zájezd do Rokytnice se uskutečnil naším autobusem 21.3., Velikonoční pochod  
s 21 účastníky se konal 21.4., tentokrát údolím Kamenice, kde probíhaly závody ve 
vodním slalomu. Sjezd Jizery se uskutečnil 9.5. ze Železného Brodu s krásným počasím i 
pěknou vodou a účastí 8 vodáků. Divoká Orlice se konala 13. - 14.6., z Pastvinské 
přehrady nám však nepustili vodu takže se sraz ani závod nekonal. Operativně jsme se 
zúčastnili hned první den Dálkového turistického pochodu Přes tři hrady. Druhý den jsme 
přejeli na Tichou Orlici a její část sjeli, účast 8 vodáků. Autobus byl během května a června
dán do výborného stavu včetně nového laku, slušelo mu to. Branný závod mládeže se 
konal 28.6. na Olšině, účast 21 dětí. Karnevaly se uskutečnily  4.7.,11.7.,1.8., 22.8. Sjezd 
Vltavy se uskutečnil 17. -25.7. z Lenory do Českých Budějovic , pro menší účast 7 vodáků 
se jelo vlakem. Aby se využil náš autobus, uskutečnili jsme několik zájezdů na sportovní 
utkání. Mistrovství světa v košíkové ČSSR - Jugoslavie, fotbalový zápas ČSSR - Evropa, 
fotbalový zápas ČSSR - Wales, všechny akce v Praze, autobus vždy naplněn. Podzimního
zářijového  zájezdu do Krkonoš se účastnilo 20 turistů, ubytování v chatě Pod lipami v 
Rokytnici. Začátkem října se konal pochod Přes tři vrcholy Českého ráje. Již od minulého 
ročníku jsou na výběr dvě trasy. Pro zdatnější turisty přes Kozákov a zkrácenou přes 
Valdštejn využívají především rodiče s dětmi cca 28 km. Beseda o mongolských řekách s 
promítáním se konala 12.12. na Olšině. Přednášel Ing.Záruba Antonín z pražského 
vodáckého oddílu, účastník expedice do Mongolska. Pochod na ukončení turistické 
sezony Olšina -  Mužský spojený s pálením táboráku a občerstvením se uskutečnil 13.12., 
účast 50 lidí. Vánoční turnaj v šachu se konal na Olšině 26.12. Ku konci roku byly z 
protředků TJ zakoupeny další 2 kanoe a 2 kajaky v celkové ceně 9000 Kč. Ženy cvičí 
pravidelně po celý rok.

1982
Začátkem roku se uskutečnily tři lyžařské zájezdy do Krkonoš naším autobusem, 6.2., 
26.2. a 14.3. Na hokejový zápas ČSSR – SSSR  jelo 14.2. do Prahy naším autobusem 20 
fandů. Výroční členská schůze se konala zároveň s oslavou MDŽ 5.3.  Pro děti byl 
uspořádán 20.3. zájezd do Prahy na lední revue. V březnu 25. se konal na Olšině seminář 
Okresní komise kanoistiky za účasti všech tří oddílů ( Benátky n./Jiz., Mladá Boleslav a 
Březina). Zájezdu 2.4. na další hokejový zápas ČSSR – Švédsko do Prahy odjíždí 13 
členů. Velikonočního pochodu Českým rájem 10.4. se účastnilo 19 členů. Vodáci zahájili 
sezonu 2.5. sjezdem Jizery ze Železného Brodu v počtu 8 vodáků. Vodácký sraz na 
Divoké Orlici a závod O štít města Týniště se konal 8-  9.5., účast 16 vodáků. Vodáci a 
turisté vyjeli 16.4. na Kamenici. Turisté si prošli údolí Kamenice a navštívili Bozkovské 
jeskyně, vodáci 2x sjeli Kamenici, celkem účast 22 vodáků a turistů. K MDD se 4. - 6.6. 
konalo v Nové Vsi u Branžeže třídenní soustředění s dětmi. Byly připraveny různé hry a 
soutěže pro děti, účast 26 dětí a 11 dospělých. Vodáci a turisté připravili společný zájezd 
na 16.- 25.7. na Slovensko do oblasti Malá Fatra, Vysoké Tatry, Pieniny, Spišské Magury a
Slovenského ráje. Vodáci sjeli několik horských řek a turisté našlapali v těchto horských 
oblastech mnoho kilometrů. Účast 23 vodáků a turistů. Letní karnevaly se konaly  26.6., 
2.7., 7.8. a 14.8. Zářijový víkendový zájezd konaný 24. - 26.9. se uskutečnil tentokrát do 
Adršpašských skal. Účast 13 turistů. Pochod Přes tři vrcholy Českého ráje se konal 9.10., 
účast 25 turistů. V podzimních měsících se uskutečnil zájezd do divadla F.X.Šaldy v 



Liberci a dva zájezdy do jíčínského bazenu, jeden 23.11. s 31 účastníky, další 8.12. s 33 
účastníky. Během uplynulého roku na údržbě našeho zařízení odpracováno 684 hodin. 
Vánoční šachový turnaj se konal 25.12. za účasti 23 hráčů na Olšině. Také tento rok 
obhájila naše TJ  a také všechny její odbory titul vzorný.

1983                                                                                                    
Jako náborová akce pro veřejnost se uskutečnil 23.1. krátký pochod Olšina  -  Mužský, 
pod hůrou Mužský bylo připraveno občerstvení a opékání buřtů pro děti. Zúčastnilo se 38 
osob. V zimním období se uskutečnily tři lyžařské zájezdy do Krkonoš naším autobusem, 
5.2.,19.2., a 12.3., celková účast na všech zájezdech 49 lyžařů. 9.3. se uskutečnil zájezd 
na fotbalové utkání ČSSR - Franfurkt do Prahy. Další zájezd do jičinského bazénu byl  
také v březnu. 3.4. se uskutečnil Velikonoční pochod Českým rájem za účasti 22 turistů. 
Splutí Jizery ze Železného Brodu 30.4. se účastnilo 11 vodáků. 8.5. byla spluta Mohelka 
ze Třtí do Podhory, účast 10 vodáků. 14.5. byl uskutečněn zájezd pro vodáky a turisty 
naším autobusem na Mezinárodní závod ve vodním slalomu ve Špindlerově Mlýně. Po 
shlédnutí závodu jsme podnikli výlet na Špindlerovku a Petrovku. Na ukončení kurzu 
kanoistiky pro děti, který opět proběhl v měsících duben až červen pod vedením Karla 
Horáčka, byla 30.6. - 3.7. sjeta Ploučnice z České Lípy do Děčína, účast 13 vodáků. 
Letního pobytu dětí v rekreačním středisku Seba Tanvald v Borovicích se 17. - 19.6. 
zúčastnilo celkem 41 osob. Pro děti byl připraven bohatý program. Akce se uskutečnila 17.
-19.6. Letní karnevaly se konaly  2.7.,16.7. a 23.7., čistý zisk úhrnem 17.585 Kč. Oddíl 
kanoistiky a turistiky uskutečnil společně letní soustředění na Šumavě ve dnech 20.8. - 
28.8. Vodáci sjížděli řeky a turisté poznávali pěšky krásy Šumavy. Účast 20 vodáků a 
turistů. Podzimní zájezd 16. - 18.9. se uskutečnil opět do Krkonoš, ubytováni jsme byli na 
Jestřábích boudách, zájezdu se účastnilo 21 turistů. 1.10. byla sjeta Jizera jako náborová 
jízda mládeže z Malé Skály, účast 10 vodáků, krásné  letní počasí. Pochod Přes tři vrcholy
ČR se konal 8.10., účast na obou trasách celkem 32 turistů. V říjnu jsme uspořádali pro 
členy TJ společenský večírek na Buřinsku, účast 28 členů. 18.11. jsme hostili na Olšině 
kamarády z oddílu vodního slalomu z Benátek, včetně jejich členek reprezentantek ČSSR 
Pilňáčkové a Kubričanové. 13.12. se konala tradiční vycházka na ukončení sezony Olšina 
– Mužský za účasti 28 turistů. Vánoční turnaj v šachu se na Olšině uskutečnil 25.12. za 
účasti 19 hráčů ze 4 oddílů. Na podzim se uskutečnily též zájezdy do plaveckého bazenu 
v Jičíně. Ženy i děti pravidelně cvičí.

1984                                                                                                  
Tento rok opět začínáme lyžařskými zájezdy do Krkonoš naším autobusem. 25.1. Horní 
Mísečky s účastí 19 lyžařů, 4.2. Harrachov 17 lyžařů, 17.3. Horní Mísečky 20 lyžařů. 
Výroční členská schůze se konala 2.3. na Olšině. V dubnu až červnu probíhá další ročník 
Kurzu kanoistiky pro děti. Do řad vodáků přibylo tentokrát 6 dětí, kurs stále vede Karel 
Horáček. Velikonoční pochod Českým rájem 11.ročník  22.4. účast 37 turistů, sjezd Jizery 
5.5. ze Železného Brodu 15 vodáků, 9.5. sjezd Mohelky z Podhory do Mohelnice 9 
vodáků. K oslavě MDD oddíl turistiky připravil  Letní soustředění v Srbsku ve dnech 22. - 
24.6. Byl připraven bohatý program pro děti, plnění odznaku BBPOV a branný závod, 
všech 33 účastníků bylo spokojeno. Letní karnevaly se uskutečnily 30.6., 6.7. a 13.7., zisk 
úhrnem 8.748 Kč. Na ukončení kurzu kanoistiky pro děti byla 7.- 9.7 opět sjeta Ploučnice v
úseku Stružnice – Děčín, účast 12 vodáků. Vodácký letní pobyt na tábořišti pod Spálovem 
25. - 29.7., sjíždění Kamenice a Jizery, pěší turistika 16 vodáků. Letní soustředění turistů 
na Malé Fatře 18.8. - 26.8., bohatý turistický program v pohoří Malé Fatry, účast 24 turistů,
doprava naším autobusem. 6.10. proběhl X.ročník Pochodu přes tři vrcholy Českého ráje, 
tentokráte byly připraveny trasy: 70km – 3 turisté, 50km – 9 turistů, 30km -12 turistů, 20km
– 3 turisté, 10km – 6 turistů. Cyklistické závody pro děti byly 7.10. od Mateřské školy. 4.10.
zapálení spartakiádní vatry na Olšině, začínají nácviky na spartakiádu. Také tento rok se 
uskutečnilo několik zájezdů naším autobusem do jičinského bazenu. Vánoční šachový 



turnaj na Olšině XI.ročník se konal 25.12., účast 17 hráčů. Pochod na zakončení turistické 
sezony  Olšina – Mužský se konal 16.12. 

1985                                                                                                   
Lyžařské závody dětí na Olšině se konaly 25.2., účast 21 dětí závodníků, Výroční členská 
schůze na Olšině 9.3.1985, po jejím závěru proběhla oslava MDŽ s hudbou a tancem. V 
zimním období se uskutečnily tři lyžařské zájezdy do Krkonoš naším autobusem, beseda s
Janem Patočkou účastníkem expedice Dhaulágirí se konala 13.4. na Olšině, XII.ročník 
Velikonočního pochodu Českým rájem se konal 7.4., účast 25 turistů. Duben až červen 
opět kurz kanoistiky pro mládež vede Karel Horáček a Josef Richtr. Sjezd Jizery ze 
Železného Brodu se uskutečnil 12.5., účast 7 vodáků. Sjezd Mohelky z Podhory do 
Mohelnice 26.5. - 11 vodáků. Turistický oddíl pořádá 14. - 16.6. soustředění dětí v Srbsku, 
bohatý program, soutěže, hry a branný závod, účast 26 dětí a 5 dospělých. Spartakiádního
splutí Lužnice 22. - 29.6. se účastnil náš KO v počtu 12 vodáků. Byl sjet úsek Suchdol – 
Bechyně, doprava naším autobusem. Nácvik spartakiádních skladeb dokončilo 16 žen a 8 
mužů. Ženy cvičily na okrskové spartakiádě v Mnichově Hradišti 19.5. a na okresní 
spartakiádě v Mladé Boleslavi 2.6., muži cvičili v Bakově, v Dolním Bousově, v Benátkách 
18.5., v Mnichově Hradišti 19.5., v Rakovníku 26.5. a v Mladé Boleslavi 2.6.,  vedoucí 
nácviku žen Lenka Horáčková, v Praze nás reprezentovaly ženy Magda Pospíšilová, Soňa
Šorejsová, Marie Volfová, Dagmar Brožová, Jana Vaníčková, Jaroslava Mocová, 
Bohuslava Havlová a Libuše Vávrová a muži vedoucí nácviku mužů Josef Vaníček, cvičící 
Miroslav Šorejs, Josef Mařan, Josef Krejčí, Pavel Brož, Ludovít Hegeduš, Miroslav Bureš. 
Letní soustředění turistů proběhlo 12. - 18.8. v Jeseníkách v kempu Lipová. Turistické 
vycházky po hřebenech Jeseníků, účast 30 turistů. Doprava náš autobus + jedno osobní 
auto. Letní karnevaly se konaly 6.4.,19.7., 24.8. a 31.8. zisk úhrnem 30.000 Kč - doposud 
nejvyšší výnos. Kanoistický oddíl se rozloučil se sezonou 21.9. sjezdem Jizery z Malé 
skály. Podzimní víkendový zájezd 13. - 15.9. byl opět do Krkonoš, ubytování na Luční 
boudě, účast 19 turistů. Cyklistické závody pro děti tentokrát na Olšině 22.9., účast 22 
závodníků. Dálkový pochod Přes tři vrcholy Českého ráje, návrat ke dvěma trasám. Turnaj
ve stolním tenisu ve Březině se tentokrát konal 2.11., účast 12 hráčů. Zájezdy na koupání 
do Jičína se uskutečnily 19.11. a 6.12. Vycházku na ukončení turistické sezony Olšina - 
Mužský připravil turistický oddíl na 8.12. Vánoční šachový turnaj se konal 26.12. na 
Olšině.

1986                                                                                             
Výroční členská schůze TJ se konala 28.2. na Olšině, po programu schůze proběhla 
oslava MDŽ s hudbou a tancem. Začátkem roku uskutečnil turistický oddíl  zájezdy 25.1. 
na Kozákov 11 lyžařů, 8.2. do Bedřichova 21 lyžařů, 22.2. Horní Mísečky 12 lyžařů, 8.3. 
Horní Mísečky 14 lyžařů. Zahájení turistické sezony 100 jarních kilometrů 16.3. na trase 
Bakov, Zvířetice, Bělá p.Bezdězem se účastnilo z našeho oddílu 7 turistů, vodáci sjížděli 
Jizeru ze Železného Brodu 27.4. v počtu 19 vodáků, Velikonoční pochod Českým rájem se
konal 30.3. účast 45 turistů. V měsíci dubnu až červnu opět probíhal kurz kanoistiky pro 
mládež. Dálkového pochodu Ještěd – Všeň pořádaného Svazarmem Všeň 10.5. se 
účastnilo 6 našich turistů, srazu vodáků a závodu na Divoké Orlici 2. - 3.5. se zúčastnilo 
12 našich vodáků a kapacitu našeho autobusu doplnili vodáci z Mnichova Hradiště. 
Turistický a vodácký oddíl připravil akci s názvem Jizera od pramene k ústí. 1.etapa ve 
dnech 14.- 15.6. turistika v Jizerských horách podél Jizery až do Sytové za účasti 29 
turistů, 2.etapa sjezd Jizery z Horní Sytové (nízký stav vody) a Spálov - Březina ve dnech 
27. - 29.6. Třetí etapa sjezd Jizery ze Březiny do Káraného se ukutečnila až o několik let 
později. Další letní soustředění v Srbsku se uskutečnilo 20. - 22.6., připraven bohatý 
program pro děti, soutěže, hry, branný závod apod. celkem 33 účastníků. Vodáci z oddílu 
kanoistiky sjeli ve dnech 18. -  26.7. Sázavu v počtu 19 vodáků. Letní soustředění turistů 
probíhalo ve dnech 26.7.- 2.8. v Nízkých Tatrách v kempu Tále,  24 účastníků včetně dětí 



se věnovalo turistice v Nízkých Tatrách. Další zájezd KO na Sprévu do NDR se konal 21. -
25.8. účast 23 vodáků, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje XII.ročník 11.10.  - 21 turistů. 
Na ukončení turistické sezony se uskutečnila vycházka 14.12. na Mužský, účast 22 turistů.
Vánoční šachový turnaj na Olšině se konal 25.12. za účasti 20 hráčů. Ženy pravidelně 
cvičí aerobic pod vedením Jiřiny Pospíšilové. Zájezdy do jičínského bazénu se též konaly, 
bohužel bez záznamů.

1987                                                                                                    
První akce tohoto roku byly opět lyžařské: 17.1. se vydalo 10 běžkařů z Ještědu do 
Březiny, lyžařské zájezdy se uskutečnily 8.2. Kozákov - 20 lyžařů, 21.2. Horní Mísečky – 
14 lyžařů a 21.3. Horní Mísečky – 19 lyžařů, dále byly uskutečněny dva lyžařské závody 
pro děti na Olšině a to 7.2 a 28.2. Výroční členská schůze TJ se konala na Olšině 28.2. 
Zájezdy do jičínského bazénu se konaly 18.2. – 34 osob, 3.3 – 40 osob, Velikonoční 
pochod Českým rájem 19.4. Kanoistický oddíl sjíždí Jizeru ze Železného Brodu 26.4. -19 
vodáků. V měsíci dubnu až červnu opět probíhal kurz základů kanoistiky pro mládež. 
Srazu vodáků na Divoké Orlici se účastnilo ve dnech  2. - 3.května 10 vodáků. Víkendový 
pobyt na tábořišti pod Spálovem se uskutečnil 29. - 31.5, trénovalo se na Kamenici a 
Jizeře, účast 19 vodáků. Oddíl turistiky pořádal letní soustředění v Beskydech 8. - 15.8., 
ubytování v kempu ve Frýdlantě nad Ostravicí, 23 účastníků se věnovalo turistice v 
Beskydech. Podzimní víkendový pobyt v Krkonoších 11. - 13.9. s ubytováním na Luční 
boudě, turistice v Krkonoších se věnovalo 21 účastníků. Přechod Velké Fatry 1.- 6.9.1987 
uskutečnili 4 turisté. Pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 13.ročník se konal 3.10. s účastí
na dvou trasách 45 turistů. Další zájezdy do plaveckého bazenu v Jičíně se uskutečnily 
18.11. a 8.12. O vánocích se uskutečnil další ročník šachového turnaje na Olšině.

Od roku 1988 opět můžeme čerpat informace z knih zápisů.

1988                                                                                                    
Ze zápisu z Ustavující schůze TJ konané 1.4.1988.                                                        
Volba výboru TJ, předseda Josef Vaníček, místopředseda Karel Horáček, jednatel Libuše 
Vávrová, hospodář a politicko-výchovný pracovník Pavel Brož, předseda revizní komise 
Ing.Jaromír Pospíšil. Řízením činnosti KO byl pověřen Karel Horáček, ZRTV Alena 
Višnovská a turistiky Karel Volf.                                                                                              
Činnost v roce 1988                                                                                                     
Zájezdy na plavání do Jičína byly uskutečněny 4x. Zjara byla uskutečněna beseda s 
účastníky závodu Paříž – Dakar. Velikonoční pochod ČR se konal 3.4., sjezd Jizery ze 
Železného Brodu 30.4. s účastí 22 vodáků, kurz kanoistiky v dubnu až červnu s účastí 8 
dětí. Do KO přibylo 8 nových dětí. Pro děti byl na 17.6. připraven Dětský den, účast 28 dětí
a 11 dospělých. 15. - 23.7. sjezd Lužnice s 9 účastníky, tentokráte doprava vlakem. Letní 
soustředění turistů 17. -  24.7. v Jižních Čechách 18 zúčastněných. Letní karnevaly 25.6., 
2.7. 9.7., a country bál 27.8. u Jizery, celkový výtěžek byl 9.726 Kč. Podzimní víkendový 
zájezd se v září uskutečnil do Lužických hor na chatu Tatra, účast 20 turistů. Náborová 
jízda pro mládež po Jizeře se uskutečnila v počtu 10 vodáků 17.9., Pochod Přes tři vrcholy
Českého ráje se konal v říjnu, vycházka na ukončení sezony Olšina - Mužský se 
uskutečnila 18.12.,  Vánoční turnaj v šachu na Olšině 26.12. - 29 hráčů.  

1989                                                                                                    
Ze zápisu z výborové schůze 11.1.1989                                                                              
K výměně členských průkazů bylo nahlášeno 104 členů a 8 žáků (nejvyšší stav členské 
základny v historii TJ Březina)                                                                                                
Ze zápisu 11.4.                                                                                                        
odsouhlasen nákup lodí a vesta  nákup stanů                                                                        
Ze zápisu 5.7.                                                                                                                         
jednáno o přípravě karnevalu společně s SPO Březina                                                         



Ze zápisu z 9.8.                                                                                                                      
informace o jednání TJ Sokol Březina na MěstNV v Mnichově Hradišti, který požaduje 
vybudování sociálního zařízení, stánků a loděnice na ostrově u Jizery v investiční akci Z. 
TJ měla uplatnit u MěstNV požadavek na základě jejího návrhu ze dne 7.8.1989 v termínu 
do 6.9.1989. Požadavek byl na MěstNV v termínu zaslán i s návrhem, studíí jak by vše 
mělo vypadat. Rozpočet činil 180tis.                                                                                       
Ze zápisu z výborové schůze 7.9.                                                                                        
zahájení nácvičných na spartakiádu                                                                                       
Ze zápisu z výborové schůze 6.12.                                                                                      
odsouhlasen příspěvek a odeslán na stávkující studenty                                                       
Činnost v roce 1989                                                                                                             
zájezdy do jičínského zájezdu 7.3. a 18.4., Velikonočního pochodu ČR 26.3. se účastnilo 
71 turistů. Zahájení 100jarních km na zámku v Mnichově Hradišti účast 6 lidí, sjezd Jizery 
30.4. z Malé Skály, účast 12 vodáků. V dubnu až červnu opět probíhal kurz základů 
kanoistiky pro mládež od 12 let. Sraz na Divoké Orlici, s vodáky z Mnichova Hradiště jejich
autobusem jelo z našeho oddílu 7 vodáků. 25. -  27.5. víkendový pobyt na tábořišti pod 
Spálovem 21 účastníků, sjížděla se Kamenice a Jizera. Turisté měli soustředění 14. - 19.8.
v kempu na Pastvinách v Orlických horách. Kanoistický oddíl uskutečnil 14. - 20.7.zájezd 
na Slovensko, účastnilo se 14 vodáků a byly sjety řeky Čierny Vah,Váh a Hron téměř k ústí
do Dunaje. Zářijový víkendový pobyt tentokrát směřoval na Pálavské vrchy 21. - 24.9, 
ubytování v kempu v Hustopečích, pěší turistika a sklípky, 17 osob. Dne 5.10. zapáleno 
spartakiádní ohňové poselství na Olšině (tato spartakidáda se však už nekonala), pochod 
Přes tři vrcholy Českého ráje 7.10. s 27 účastníky, 25.10. a 16.11. zájezdy do plaveckého 
bazenu v Jičíně, 16.12. turnaj ve stolním tenisu ve Březině 12 účastníků, vánoční turnaj v 
šachu 25.12. na Olšině 15 účastníků, vycházka na ukončení turistické sezony Olšina – 
Mužský 16 osob

V listopadu 1989 byly odstartovány politické změny v naší republice 

1990                                                                                                    
Ze zápisu z výborové schůze konané 7.2.1990                                                                  
výboru TJ Sokol podali návrhy na rezignaci z funkcí předseda Josef Vaníček, hospodář 
Pavel Brož a předseda turistického oddílu Karel Volf                                                             
Ze zápisu z 12.3. z výborové schůze                                                                                   
schůzi zahájil místopředseda Karel Horáček, který je pověřen výborem vést TJ po 
rezignaci Josefa Vaníčka až do doby vyřízení organizačních náležitostí.                              
Ze zápisu z výborové schůze ze dne 24.4.                                                                         
seznámení přítomných s dopisem z ČSTV a se Stanovami ČSTV. Po delší debatě dán 
návrh do konce roku 1990 ponechat naši TJ ve struktuře ČSTV, ze sedmi členů výboru 
hlasovali  čtyři pro, jeden proti a dva se zdrželi hlasování.                                                    
Akce uskutečněné během roku 1990                                                                                 
Turnaj ve stolním tenisu 29.3., kurz kanoistiky pro mládež v dubnu až červnu, 30.4 sjezd 
Jizery z Malé Skály 15 účastníků, 25. - 27.5. víkendový pobyt pod Spálovem, 16.6. účast 
našeho družstva na fotbalovém turnaji na Olšině, 5 vodáků se zúčastnilo sjezdu Divoké 
Orlice s kanoistickým oddílem z Mnichova Hradiště, turistický přechod Velké Fatry 13. 
-17.6., orientační závody pro děti 10.6. na Olšině za účasti 8 dětí, podzimní víkendový 
zájezd do Krkonoš 13. - 15.9. 19 turistů, 9 vodáků využilo odchodu ruských vojsk z 
vojenského prostoru a sjelo z Mimoně Ploučnici do Brenné, pochod Přes tři vrcholy 
Českého ráje se konal 6.10., zájezdy na koupání do Jičína 24.10. a 1.11. celkem 42 osob, 
zimní zájezd na chatu Tatra v Lužických horách 14. - 16.12.  14 turistů lyžařů, pochod k 
výročí Sametové revoluce 17.11., Vánoční turnaj v šachu na Olšině 26.12. - 17 účastníků, 
byly uskutečněny tyto karnevaly u Jizery 18.8., 25.8. a 1.9. - čistý zisk 7.432 Kč. Na termín
21.7. zapůjčeno naše zařízení u Jizery  SPO Březina za 500 Kč.                                          



Ze zápisu z výborové schůze 27.11.                                                                                    
Bylo rozhodnuto svolat člens.schůzi na 30.11. od 19.00 do salonku restaurace ve Březině. 
Ze zápisu z členské schůze konané 30.11.                                                                         
přítomno 27 členů a 3 hosté. Schůzi zahájil Karel Horáček. Přítomni byli seznámeni se 
stanovami a) Sokola, b) ČSTV a c) KČT, byla ustavena volební komise ve složení  
předseda Miroslav Mužák, členi Jiří Koťátko a Jana Blažková. Do voleb bylo vydáno 
celkem 27 lístků, odevzdáno bylo 26 lístků, z toho pro ČSTV 9 hlasů, pro KČT 14 hlasů a 
pro Sokol 3 hlasy. Výsledek voleb tudíž vyzněl ve prospěch KČT což pravděpodobně 
vyplynulo z dlouhodobého zaměření činnosti naší TJ tímto směrem. Na schůzi byl přečten 
příspěvek o historii Sokola v naší obci sepsaný panem Vítězslavem Holasem (bývalý 
starosta březinského Sokola v letech 1946 - 1951)

1991                                                                                                  
Ze zápisu z výborové schůze konané 28.1.                                                                       
podána žádost o registraci v Klubu českých turistů a  zasláno oznámení na ČSTV, nadále 
však zůstáváme tělovýchovnou jednotou přidruženou k ČSTV. K tomuto dni odstupuje 
stávající výbor TJ a je třeba zvolit nový výbor. Byl ustaven přípravný výbor pro přípravu 
Valné hromady ve složení Horáček Karel, Krejčí Josef, Richtr Josef, Ing.Pospíšil Jaromír.   
Ze zápisu z Valné hormady 1.3. na Olšině                                                            
Provedeny běžné úkony a poté přistoupeno k volbám do nového výkonného výboru TJ 
KČT Březina. Byli zvoleni Drázský Vlastimil st., Horáček Karel, Horáčková Zdenka, 
Karásek Ladislav, Mařan Josef, ing.Pospíšil Jaromír, Richtr Josef, revizní komise Brož 
Pavel, Pařík Miroslav a Vaníčková Jana.                                                                                
Ze zápisu z výborové schůze 13.3.                                                                                   
Na ustavující schůze byly funkce rozděleny takto: předseda Karel Horáček, pokladník 
Ladislav Karásek, jednatel Zdenka Horáčková                                                                       
Akce uskutečněné během roku 1991                                                                           
Velikonoční pochod Českým rájem se konal 31.3. s účastí více než 60 turistů, sjezd Jizery 
27.4. z Malé Skály 14 vodáků, naše družstvo se účastnilo 8.6. fotbalového turnaje na 
Olšině, orientační závody dětí i dospělých na Olšině 22.6.  21 účastníků, v tomto roce 
začínáme s pravidelnými jednodenními cyklovýlety, první se ukutečnil 15.6., podzimní 
víkendový zájezd 13. - 15.9. do Žďárských vrchů 16 turistů, pochod Přes tři vrcholy 
Českého ráje, na dvou trasách účast 47 turistů, výstupem na vrch Mužský 17.11. k 
připomenutí 17.listopadu 1989 16 turistů  zakončilo turistickou sezonu. Vánoční šachový 
turnaj na Olšině 25.12. - 18 účastníků. Uskutečněny byly dva zájezdy na koupání do Jičína
a dvě letní zábavy u Jizery.

1992                                                                                                    
Ze zápisu z Valné hromady 7.2. 1992                                                                                  
přítomno 44 členů a 3 hosté, provedeny běžné úkony                                                           
Ze zápisu z výborové schůze 27.2.                                                                                      
byla podána žádost o převedení pozemku z majetku ČOS na naši TJ jako nástupnickou 
organizaci, odesláno 7.2., ženy začínají pravidelně cvičit pod vedením Evy Mužákové 
Akce uskutečněné v roce 1992                                                                                            
v jarních měsících se uskutečnil pobyt  v rekreačním zařízení na Nebáku  9 dětí a 10 
dospělých, jednodenní lyžařský zájezd na Mísečky 8.2. 13 osob, další opět na Mísečky 
21.3. 16 osob, Velikonoční pochod Českým rájem 19.4. - 19.ročník a velká účast 96 
turistů, sjezd Jizery ze Železného Brodu 2.5. 14 osob, víkendový pobyt pod Spálovem 22. 
- 24.5. sjíždění Jizery a Kamenice 15 vodáků, podzimní víkendový zájezd do Krkonoš  11. 
- 13.9. ubytování na chatě KČT Mladá Boleslav v Rokytnici  14 turistů., pochod Přes tři 
vrcholy Českého ráje 3.10, na dvou trasách 44 turistů, zájezd na koupání v bazenu do 
Liberce 29.10. a  pochod na Mužský na ukončení sezony 19.11. 15 osob, Vánoční 



šachový turnaj na Olšině 19.ročník 25.12.  16 hráčů

1993
Ze zápisu z výborové schůze 4.2.1993                                                                                
dne 6.2. se koná v Jičíně ustavující konference KČT oblasti Český ráj a Pojizeří, do které 
náš odbor bude náležet.                                                                                                         
Ze zápisu z Valné hromady 26.2. na Olšině  přítomno 39 členů a 5 hostů.                         
Ze zápisu z výborové schůze 25.3.                                                                                      
výbor se shodl, že se pokusíme prodat autobus Robur nebo jej odhlásíme, z důvodu velmi 
vysoké částky za povinné ručení, nicméně autobus nám sloužil více než 12 let a díky 
němu bylo uskutečněno mnoho akcí, najelo se ke 20.000km.                                                
Akce uskutečněné v roce 1993.                                                                                           
6 - 7.3. opět pobyt pro děti i dospělé v rekreačním zařízení Nebákov účast 19 turistů, 
lyžařský pobyt na chatě turnovských lyžařů v chatě Hluboká na ještědském hřebenu 14. - 
21.2.  13 lyžařů, zájezd na koupání do Liberce 7.4. autobusem ZD  25 účastníků,  
Velikonoční pochod  Českým rájem 11.4. s 50 turisty, sjezd Jizery ze Železného Brodu 1.5.
18 vodáků, 19.6. cyklovýlet  6 cyklistů, pobyt na tábořišti pod Spálovem 11. - 13.6. - 16 
vodáků a turistů. Fotbalového turnaje na Olšině se zúčastnilo 12.6. naše družstvo a 
umístilo se na 1.místě, podzimní víkendový zájezd se uskutečnil do Jizerských hor 17. - 
19.9. účast 10 turistů, sjezd Jizery pro mládež za účasti 10 vodáků, pochod Přes tři vrcholy
Českého ráje 2.10.  na 50km – 5 turistů, na 30 km – 30 turistů, vycházka na zakončení 
turistické sezony 20.11. se 17 účastníky, další zájezd na koupání do Liberce 18.12., 
Vánoční turnaj v šachu na Olšině 20.ročník  25.12. - 28 startujících.

1994
V lednu 25.1. byl prodán autobus Robur 

Ze zápisu z Valné hromady 19.2. na Olšině                                                                         
přítomno 33 členů a 7 hostů, v diskusi se hovořilo o místní škole a tělocvičně. Starosta 
obce p.Prskavec hovořil o tom, že škola původně  patřila školské obci březinské, v roce 
1986 však byla budova převedena do majetku Státního statku Mnichovo Hradiště, obec o 
navrácení budovy již žádala, žádost však byla zamítnuta. Dále proběhly volby do 
výkonného výboru TJ KČT Březina a tajnou volbou byli zvoleni Jana Blažková, Zdenka 
Horáčková, Karel Horáček, Josef Mařan, Vladislav Karásek, Pavel Pospíšil a Josef Richtr. 
Revizní komise  Pavel Brož, Milena Broschinská, Vlastimil Drázský.                                     
Ze zápisu z výborové, ustavující schůze ze dne 1.4. na Olšině                                         
funkce byly rozděleny, předseda Karel Horáček, jednatel Zdenka Horáčková, hospodář 
Jana Blažková                                                                                                                         
Ze zápisu z výborové schůze 5.9. na Olšině                                                                       
schválen odprodej zařízení stolů a lavic, TJ si ponechá 15 souprav, tzn. stůl + 2 lavice, 
zbytek je možno nabídnout k prodeji za cenu 150 Kč za jednu soupravu dle stavu.           
Uskutečněné akce v roce 1994                                                                                           
Lyžařský pobyt na chatě Hluboká na ještědském hřbetu 5. -  8. 3. , Velikonoční pochod ČR
3.4.  40 turistů, sjezd Jizery ze Železného Brodu 30.4. 10 vodáků, účast našeho družstva 
na fotbalovém turnaji na Olšině 18.6.  umístili jsme se na 5.místě, cyklovýlet se konal 9.7. 
s 9 cyklisty, podzimní víkendový zájezd na Moravu  Pálava 8. - 11.9. ubytování v 
Šakvicích, doprava Afrikabus Liaz  účast 18 lidí, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 
20.ročník se konal 1.10., 50km  šlo 8 turistů, 30km šlo 35 turistů, pochod na ukončení 
turitické sezony na Mužský 20.11. účast 20 turistů, Vánoční turnaj v šachu na Olšině 
25.12.  27 hráčů.

1995                                                                                                    
Ze zápisu z Valné hromady 10.3. ve Březině                                                                       



účast 37 členů a 9 hostů, průběh schůze byl doplněn volbou nového člena výboru za 
zemřelého Josefa Mařana (+8.11.), nejvíce hlasů získal Aleš Hamouz a stal se členem 
výboru. 12.5. však z osobních důvodů odstoupil.

Ze zápisu z výborové schůze 14.10.1995                                                                            
projednalo se předvolání k podepsání usnesení soudu o předání majetku (pozemek) 
České obci sokolské.                                                                                                       
Uskutečněné akce v roce 1995                                                                                            
Zájezd na koupání do Liberce 16.2. Afrikabusem Liaz 20 osob, Velikonoční pochod 
Českým rájem 16.4., sjezd Jizery 7.5. - 17 vodáků, víkendový pobyt pod Spálovem 26. - 
28.5. účast 18 vodáků a turistů, fotbalový turnaj na Olšině v červnu -  družstvo TJ KČT 
Březina skončilo na 4.místě, 24.6. cyklovýlet 5 cyklistů, cyklovýlet 19.8. na 120 km s 5 
cyklisty a na zkrácené trase se 7 cyklisty, podzimní víkendový zájezd 14. - 17.9. Krušné 
hory Plešivec účast 14 turistů doprava Josef Richtr Avie,  pochod Přes tři vrcholy Českého 
ráje 7.10. - na 50km 7 turistů, na 30km 40turistů, výstup na Mužský k ukončení sezony 
9.12.  30 turistů, Vánoční turnaj v šachu na Olšině 25.12. 18 účastníků – tento 22. ročník 
byl ročníkem posledním, další se již nekonal. Všechny uskutečněné ročníky zajišťoval 
svědomitě Karel Višnovský z Olšiny.                                                                                     

1996                                                                                                    
Ze zápisu z Valné hromady konané ve Březině 15.3.                                                         
účast 39 členů a 3 hosté, provedeny běžné úkony                                                                 
Ze zápisu z výborové schůze 15.11.                                                                                   
Na soudním jednání 15.10. týkajícího se sokolského pozemku u železniční trati nás 
zastupoval Mgr. Aleš Charvát, výsledek dosud neznámý                                                       
Akce uskutečněné v roce 1996                                                                                            
Zájezd na koupání do Liberce ve spolupráci s KDM v Mnichově Hradišti 22.3. 11 osob a 
4.4 také 11 osob, víkendový pobyt na Nebáku 2. až 3.3. účast 12 turistů, Velikonoční 
pochod Českým rájem 7.4. s 65 turisty, sjezd Jizery ze Železného Brodu 8.5. s 11 vodáky, 
cyklovýlet 18.5. - 8 cyklistů, fotbalový turnaj na Olšině v červnu s účastí našeho družstva. 
Ve dnech 4. - 7.7. byla po několika letech dokončena akce Jizera od pramene k ústí 
splutím Jizery, 6 vodáků ji sjelo ze Březiny do Brandýsa nad Labem – Káraný 70km, 
podzimní víkendový zájezd 12. - 15.9. do oblasti kraje Oty Pavla povodí Berounky účast 
11 turistů s dopravou Avie Josef Richtr, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 6.10., zájezd 
do plaveckého bazenu v Liberci 24.10. - 14 účastníků, výstup na Mužský k ukončení 
sezony 7.12. - 32 turistů

1997
Ze zápisu z Valné hromady 28.2. ve Březině                                                                      
účast 37 členů a 1 host, provedeny běžné úkony a po diskusi bylo přistoupeno k volbám 
do výkonného výboru KČT TJ Březina, tajnou volbou byli zvoleni Blažková Jana, 
Horáčková Zdenka, Horáček Karel, Pospíšil Pavel, Richtr Josef, Vaníčková Jana, Volf 
Karel mladší, revizní komise Brož Pavel, Drázský Vlastimil a Ing.Pospíšil Jaromír. 
Ze zápisu z Ustavující schůze výboru 16.5.                                                                        
funkce rozděleny předseda Horáček Karel, jednatel Horáčková Zdenka, hospodář 
Blažková Jana, na školení vedoucích vodní turistiky vysláni Karel Volf ml. a Petr Piskač.
Uskutečněné akce v roce 1997 
Velikonoční pochod Českým rájem 30.3. účast 40 turistů, jarního srazu turistů na Valečově
se z naší TJ účastnilo 17 turistů, sjezd Jizery 10.5. z Malé skály 10 vodáků, na fotbalovém 
turnaji na Olšině 31.5. obsadilo naše družstvo 5.místo, 7.6. cyklovýlet na Kokořín  5 
cyklistů, víkendový pobyt pod Spálovem  20. - 22.6. sjeta Kamenice a Jizera 8 turistů a 
vodáků, na kurz kanoistiky pro děti se přihlásilo 6 dětí a kurz vedou Petr Piskač a Karel 
Volf ml., 20.8. cyklovýlet na horu Říp 175 km, víkendový podzimní zájezd do Krkonoš 



12. - 14.9.  na chatě na Rýžovišti Harrachov 10 účastníků, sjezd Jizery z Malé Skály 6.9.   
10 vodáků, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 4.10. na 50km 6 turistů, na 30km 30 
turistů, Pochod na zakončení turistické sezony 13.12. 15km a účast 35 turistů.

1998
Ze zápisu z Valné hromady 13.2 ve Březině                                                                       
účast 34 členů a 3 hosté, provedeny běžné úkony, v diskusi vystoupil starosta OÚ Březina 
Václav Prskavec a sdělil, že Obecní úřad chce zakoupit pozemek, na kterém je stávající 
hřiště od p.Richtra Václava, plánuje se zavést zde elektřina a vybudovat sociální zařízení. 
Tento pozemek však byl později rozprodán na stavební účely.
Uskutečněné akce v roce 1998
O cvičitelský kurz projevily zájem a absolvovaly jej Eva Mužáková a Věra Vaníčková, 
Velikonoční pochod Českým rájem 12.4. s 60 účastníky, byl zahájen kurz kanoistiky pro 
mládež 6 dětí (květen-červen),  8.5. sjeta Jizera 11 vodáků, 6.- 8.6. dvoudenní cyklovýlet v
Lužických horách ubytování v kempu Heřmanice 12 cyklistů, víkendový pobyt pod 
Spálovem 26. - 28.6., podzimní víkendový zájezd Kralický  Sněžník 17. - 20.9. 7 turistů, 
pochod Přes tři vrcholy  Českého ráje 3.10. na 50km  4 turisté, na 30km 51 turistů, pochod
na ukončení turistické sezony 28.11. 27 turistů

1999
Ze zápisu z Valné hromady 26.2. ve Březině                                                                      
účast 31 členů, provedeny běžné úkony, v diskusi Radek Drázský podal návrh využít  
možnosti vlastními silami vyklidit bývalou kotelnu Mateřské školky a využít ji k uskladnění 
lodí, Drázský Vlastimil vznesl otázku zda by byla možnost se jako organizace osamostatnit
a zjednodušit práci s příspěvkovou činností (vysoké odvody na ústředí KČT)
Akce uskutečněné v roce 1999
Velikonoční pochod Českým rájem 4.4.  účast 84 turistů, sjezd Jizery z Malé Skály 1.5. s 
11 vodáky, 15.5. pochod Ještěd – Březina  8 turistů, 28. - 30.5. víkendový pobyt pod 
Spálovem  7 účastníků (vodáci a cyklisté), 12.6 cyklovýlet na Rezek, 3.- 6.7. sjezd Sázavy 
ze Zruče do Pikovic 16 vodáků, podzimní víkendový zájezd na Jižní Moravu (Načeratice) 
oblast Znojemsko 23. - 27.9. účast 16 osob, doprava Avie Josef Richtr, přes tři vrcholy 
Českého ráje 9.10. na 50km  5 turistů, na 30km 35 turistů, pochod na ukončení turistické 
sezony 11.12. 27 turistů. 

2000
Ze zápisu z Valné hromady 3.3. ve Březině                                                                        
účast 33 členů a 3 hosté, provedeny běžné úkony, cvičitelský kurz III.tř. Všeobecné 
gymnastiky absolvovala Věra Vaníčková a Eva Mužáková, k dnešnímu dni máme 
zaregistrováno 54 členů, 34 mužů a 20 žen.
Uskutečněné akce v roce 2000                                                                                         
Velikonoční pochod Českým rájem 23.4. účast téměř 100 turistů, sjezd Jizery se uskutečnil
30.4. ze Železného Brodu s účastí 12 vodáků,13.5. byla Jarní vycházka přes Ještědský 
hřeben účast 6 turistů, víkendový pobyt na tábořišti pod Spálovem proběhl 26. - 28.5. s 
účastí 10 vodáků,18.6. cyklistická vyjížďka do Sloupu v Čechách pouze 3 cyklisté, 3.- 6.7. 
zájezd do Jižních Čech pro cyklisty ubytování pod stany v rekreačním středisku Krkavec 
12 účast, podzimní víkendový zájezd pro cyklisty na Šumavu do oblasti Lipna ve dnech 
14.-17.9.  doprava Avie J. Richtr účast 9 osob, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 7.10. 
pro velkou nepřízeň počasí se poprvé v historii této akce nevydal nikdo na 50km trasu 
pěšky, ale 5 účastníků absolvovalo tuto delší trasu na kole a najeli 70km, 30km trasy se 
účastnilo 25 turistů,16.12. jsme zakončili turistickou sezonu Předvánoční vycházkou za 
účasti 11 turistů.



2001
Ze zápisu z Valné hromady 2.3. ve Březině                                                                        
účast 37 členů a 1 host, k dnešnímu dni máme registrováno 49 členů, z toho 28 mužů a 21
žen,provedeny běžné úkony a poté provedena volba nového výboru  KČT TJ Březina. 
Tajnou volbou byli zvoleni Josef Richtr, Jana Blažková, Karel Horáček, Zdenka Horáčková,
Jana Vaníčková, Karel Volf mladší, ing.Jaromír Pospíšil, revizní komise Pavel Brož, Jiřina 
Pospíšilová a Miroslav Šorejs.
Ze zápisu z ustavující schůze 5.4. ve Březině                                                                    
funkce nového VV, předseda Karel Horáček, hospodářka Jana Blažková, jednatel Zdenka 
Horáčková
Uskutečněné akce v roce 2001
Velikonoční pochod Českým rájem 15.4. účast 45 turistů, sjezd Jizery 6.5. z Malé Skály  
15 vodáků po dojezdu do Březiny společné posezení s vodáky z Turnova ve Březině u 
mlýna, Jarní vycházka opět přes Ještědský hřeben do Hodkovic tentokrát 18 turistů, 16.6. 
cyklovýlet pouze 3 cyklisté, 15.7. cyklistický výlet do Podkrkonoší 7 cyklistů, 12.8. 
cyklovýlet do oblasti Ralsko 4 cyklisté, podzimní víkendový zájezd do oblasti Hřenska-
Labské pískovce 13. - 15.9. s účastí 17 cyklistů a turistů a dopravou Avií Josef Richtr a 
soukromá auta, cyklovýlet 7 cyklistů do Podještědí 28.8., další ročník pochodu Přes tři 
vrcholy Českého ráje 6.10. na 50km trase 5 turistů, na 30km trase 50 turistů, 15.12. jsme 
zakončili turistickou sezonu Předvánoční procházkou 19 turistů.  Připomínáme aktivitu 
našeho nejstaršího člena Vlastimila Drázského, který během roku vykonal 166 výstupů na 
Mužský. Ženy stále pravidelně cvičí. 18.9. zemřel  náš kamarád, činovník a iniciátor  
Velikonočního pochodu a Přes tři vrcholy Českého ráje Pavel Pospíšil.

2002
Valná hromada se konala 1.3. ve Březině                                                                              
účast 25 členů a 4 hosté, provedeny běžné úkony, registrováno 49 členů, 29 mužů a 20 
žen
Uskutečněné akce v roce 2002
26.1. na běžkách Českým rájem 7 běžkařů, 9.2. opět na běžkách Českým rájem opět 7 
účastníků, Velikonoční pochod  Českým rájem 31.3. 94 turistů, sjezd Jizery 27.4. z Malé 
Skály 8 vodáků, 1.5. cyklovýlet v Podještědí 6 cyklistů, Jarní vycházka 8.5. Ještědským 
hřebenem 27 turistů, cyklovýlet na Bezděz 6.7. účast 4 cyklisté, 31.8. cyklovýlet do 
vojenského prostoru Ralsko 7 cyklistů, podzimní víkendový zájezd na Moravu, oblast 
Slovácka 12. - 15.9. ubytování v Šardicích 13 cyklistů doprava Avií Josefa Richra a 
soukromými auty, poslední cyklovýlet 28.9. na Bozkov 5 cyklistů, pochod Přes tři vrcholy 
Českého ráje 5.10. na 50km 6 turistů, na 30km 40 turistů, 26.10. uskutečnilo 5 turistů 
výstup na Sněžku za mimořádně nepříznivých  povětrnostních podmínek (150km vichřice),
vycházka na ukončení turistické sezony 14.12. s účastí 22 turistů.

2003
Ze zápisu z Valné hromady 28.2. ve Březině                                                                      
účast 33 členů a 3 hosté, provedeny běžné úkony
Ze zápisu z výborové schůze 17.4.                                                                                      
dohodnuto informovat členy o akcích formou SMS zpráv
Ze zápisu z výborové schůze 22.12.                                                                                    
žádost OÚ o dotaci na zbudování tenisového kurtu ve Březině podepsala i naše TJ a 
Hasiči.
Uskutečněné akce v roce 2003                                                                                           
1.akce se uskutečnila 15.2. na běžkách Kozákov – Tábor – Kozákov  7 účastníků,  



22.3. Předjarní vycházka údolím Kamenice 17 osob, Velikonoční pochod  Českým rájem 
20.4. účast 94 účastníků, další jarní vycházka 8.5. účast 37 turistů, sjezd Jizery z Malé 
Skály 17.5.  9 vodáků doprava Avií Jos.Richtra, víkendový pobyt pod Spálovem 6.- 8.6. 
celkem 25 účastníků pěší výlety, cyklovýlety a lodě, cyklovýlet 31.5. 13 cyklistů, cyklovýlet 
do vojenského prostoru 12.7. účast 5 cyklistů, podzimní víkendový pobyt 11. - 14.9. 
Šumava s ubytováním v kempu v Nýrsku doprava Avií Jos.Richtra 12 cyklistů, další 
cyklovýlet 20.9. v Podkrkonoší 8 cyklistů, 29.9. cyklovýlet do vojenského prostoru 9 
cyklistů, 4.10. pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 50km 17 turistů a 30km 16 turistů, 
25.10. jednodenní výlet do Krkonoš 12 turistů doprava Avií Jos. Richtra, poslední turistická
vycházka 13.12. přes Branžež 17 turistů 

2004
Ze zápisu z Valné hromady 27.2. ve  Březině                                                                     
účast 37 členů a 2 hosté, provedeny běžné úkony a po diskusi provedeny tajné volby VV 
KČT TJ Březina, byli zvoleni Zdenka Horáčková, Josef Richtr, Karel Horáček, Jana 
Blažková, Jana Vaníčková, ing.Jaromír Pospíšil a Jiřina Pospíšilová, revizní komise Pavel 
Brož, Vlastimil Drázský a Koťátko Jiří, máme evidováno 51 členů, 29 mužů a 22 žen
Ze zápisu z Ustavující schůze 18.3. ve Březině                                                                 
rozdělení fukcí předseda Karel Horáček, jednatel Zdenka Horáčková, hospodář Jana 
Blažková, předseda revizní komise Pavel Brož, byla zrušena Oblast KČT Český ráj a 
Pojizeří, ze společného účtu Oblasti dostala naše TJ 3.264 Kč.
Ze zápisu z výborové schůze 20.7.                                                                                      
proběhl Kurz vodáckých základů pro děti 10x2hodiny, vedl Josef Richtr
Ze zápisu z výborové schůze 28.12.                                                                                    
VV je obeznámen s organizačními pokyny z 2.konference středočeské oblasti KČT, 
navýšení členských příspěvků, vysoké odvody, ztížená možnost účasti na akcích oblasti v 
rámci celého  velkého Středočeského kraje. Nové uspořádání se nám nelíbí a proto jsme k
tomuto dění zaslali nesouhlasný dopis na ústředí i oblast KČT. Zvažujeme vystoupení z 
KČT, zvažujeme vlastní registraci na Ministerstvu vnitra jako samostatný právní subjekt, 
občanské sdružení.
Uskutečněné akce v roce 2004                                                                                      
celodenní výlet na běžkách 31.1. v Českém ráji  9 lyžařů, pěší turistickou sezonu jsme 
zahájili 20.3. Předjarní vycházkou s účastí 9 turistů, tradiční Velikonoční pochod Českým 
rájem 11.4. s účastí 100 účastníků, dne 18.4. společná vyjížďka na kole v počtu 8 cyklistů, 
1.5. sjezd Jizery z Malé Skály 8 vodáků, Jarní vycházka 8.5. přes Ještědský hřeben 
tentokrát z Křižan do dlouhých Mostů  25 turistů, celodenní cyklistický výlet do Kerska s 
dvěma variantami tras celkem 9 cyklistů, tentokrát netradičně jsme vyjeli již v květnu na 
prodloužený víkend a to na  Moravu do Buchlovic (Kosecké písně a Jízda králů) účast 11   
převážně cyklistů  doprava Avie Jos.Richtra, cyklovýlet na Bezděz 19.6. s 12 cyklisty, na 
víkendovém táboření na Podspálově 26. - 27.6. se 8 účastníků věnovalo cyklistice, 
turistice a vodním sportům, pro účastníky vodáckého kurzu pro mládež 4.- 6.7. splutí 
Berounky s účastí 8 vodáků, 10.7. cyklistický výlet do Kryštofova údolí 5 cyklistů, 31.7. 
cyklovýlet dvě trasy celkem 6 cyklistů, 21.- 22.8. spluta Jizera ze Březiny do Benátek  se 4
vodáky, 25.8. cyklovýlet do Podještědí 2 trasy 5 účastníků, další celodenní cyklovýlet 4.9. 
do Bozkova a zpět 16 účastníků, podzimní víkendový zájezd 10. - 12.9. tentokrát do 
Krkonoš vlakem a autobusy s ubytováním na Moravské boudě 11 účastníků,  pochod Přes
tři vrcholy Českého ráje 30.ročník se konal 2.10. - 50km 11 turistů, 30km 29 turistů, 
jednodenní akce pro pěší turisty 28.10. do Jizerských hor účast 12 turistů  doprava Avií, 
poslední akcí v tomto roce byl Předvánoční vejšlap 12.12. účast 28 turistů.

2005
Ze zápisu z Valné hromady TJ KČT Březina 25.2. ve Březině                                           



účast 28 členů a 2 hosté, provedeny  běžné úkony, poté se rozběhla debata zda i nadále 
zůstat pod KČT nebo se osamostatnit na základě vlastní registrace u Ministerstva vnitra 
České republiky. Bylo odsouhlaseno 26 hlasy osamostatnit se, 2 členové se zdrželi 
hlasování, též bylo doporučeno tento rok 2005 ještě setrvat u KČT a v průběhu roku 
připravit vše k vlastní registraci.
Ze zápisu z výborové schůze 16.3.                                                                              
uloženo zjistit podmínky registrace u MVČR a zároveň setrvat ve struktuře ČSTV jako 
přidružená TJ.
Ze zápisu z výborové schůze 21.6. ve Březině                                                                   
opět byl zahájen kurz kanoistiky pro děti, přihlášeno 9 dětí, povede Josef Richtr.
Ze zápisu z výb.schůze 30.8. ve Březině                                                                        
přípravou stanov TJ Březina pověřeni Karel Horáček, Josef Richtr, ing.Jaromír Pospíšil
Ze zápisu z výborové schůze 29.11.                                                                                    
přečten návrh stanov a jednomyslně návrh schválen, též byla vypsána anketa na název 
naší TJ, z 11 návrhů vítězí název TJ Stonožka. Z grafických návrhů na naše logo zvítězil 
návrh Edity Novákové, usneseno, že do konce roku bude zaslán dopis na ústředí i oblast 
KČT s oznámením o ukončení našeho členství v KČT z rozhodnutí Valné hromady ze dne 
25.2.2005
Uskutečněné akce v roce 2005
19.3. jednodenní lyžařský zájezd do Krkonoš na Horní Mísečky  6 lyžařů, 27.3. proběhl 
32.ročník Velikonočního pochodu Českým rájem  70 turistů, 16.4. Jarní vycházka do 
Prachovských skal  účast 11 turistů  doprava Avie, 8.5. Májová vycházka Českým rájem   
15 účastníků, 18.6. sjezd Jizery z Malé Skály 10 vodáků, 25.6. cyklovýlet v Českém ráji  7 
cyklistů, sjezd Sázavy pro děti absolventy kurzu kanoistiky 3.- 6.7. účast celkem 15 
vodáků, 16.8. náročný cyklovýlet Přes tři státy ČR,PL a NSR 160km absolvovali 3 cyklisté, 
3.9. cyklovýlet do Bozkova 11 cyklistů, víkendový podzimní zájezd 8. - 11.9. na Moravu do 
oblasti Pálavských vrchů s ubytováním v Horních Věstonicích účast 15 cyklistů, doprava 
Avie, 28.9. sjezd Jizery z Malé Skály 5 vodáků, tradiční pochod Přes tři vrcholy Českého 
ráje 31.ročník na 50km 12 turistů a na 30km 40 turistů, 28.10. jednodenní zájezd do 
Krkonoš k prameni Labe 15 turistů doprava Avie, 10.12. Předvánoční vejšlap cca 17km 
účast 16 osob. Cvičení žen pro dobrou kondici vede Eva Mužáková.

2006
Ze zápisu z Výroční členské schůze TJ 24.2.ve Březině                                                   
účast 29 členů a 1 host, provedeny běžné úkony, dále byl přečten návrh stanov TJ Březina
a většinou hlasů Výroční členské schůze byl schválen. V tomto znění budou stanovy 
zaslány k registraci MVČR, tímto aktem byl zároveň přijat název TJ Stonožka Březina.
Zápis z výborové schůze TJ Stonožka 28.8.2006                                                              
byla podána přihláška celé členské základny TJ Stonožka Březina do České asociace 
sportu pro všechny, možnost čerpání finanční podpory.
Ze zápisu z výborové schůze 23.11.                                                                            
projednán dopis Obecního úřadu Březina, ve kterém je naše TJ upozorněna na nutnost 
vyklizení tělocvičny ve staré škole, protože budova je odprodána do soukromého 
vlastnictví. Po téměř 90ti letech tak končí historie tělocvičny. Nářadí je po dohodě s OÚ 
uskladněno v budově Mateřské školy.
Uskutečněné akce v roce 2006
Lyžařský jednodenní zájezd Avií do Krkonoš Horní Mísečky 25.3. účast 11 lyžařů, 1.4. 
Jarní vycházka Českým rájem s 13 turisty, Velikonoční pochod po zříceninách Pojizeří 
(Zvířetice, Zásadka) 16.4. s 67 turisty, Májová vycházka 8.5. v Českém ráji účast 35 
turistů, 13.5. sjezd Jizery z Malé skály 12 vodáků, první cyklistický výlet 20.5. do 
Předměřic n./Labem (muzeum traktorů) 11 cyklistů, ve dnech 25.- 28.5. zájezd na Moravu,
Kosecké písně a Jízda králů s  22 převážně cyklisty (velký autobus), cyklovýlet do 



Jizerských hor s exurzí do  Josefodolské přehrady 1.7. účast 14 cyklistů, cyklovýlet 15.7. 
Českým rájem  absolvovali 4 cyklisté, cyklovýlet na Kozákovskou kozí farmu 19.8. účast 
17 cyklistů, 2.9. cyklovýlet na Bezděz - 8 cyklistů, podzimní víkendový zájezd 14. - 17.9. 
do Jižních Čech do oblasti Česká Kanada -  doprava Avie Josef Richtr a účast 14 cyklistů, 
pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 7.10. na 50km 14 turistů a na 30km 26 turistů, 
jednodenní výlet 28.10. do Lužických hor údolí říčky Křinice a vrchol Jedlové 11 turistů s 
dopravou Avií, poslední akcí byl Předvánoční vejšlap přes mnichovohradišťský zámek a 
Valdštejnské slavnosti účast 19 turistů. Kurz vodáckých základů pro mládež probíhal v 
jarních měsících v cca 10 dvouhodinových lekcích, vedl jej Josef Richtr. Ženy pravidelně 
cvičí.

2007
Ze zápisu z výborové schůze 9.1.2007 ve Březině                                                             
byl přednesen návrh na možnost přestavby bývalé kotelny Mateřské školy na tělocvičnu. 
Dopis s žádostí odeslán na Obecní úřad. Dále bylo usneseno do nového VV TJ Stonožka 
volit pouze 5 členů. 
Ze zápisu z Výroční členské schůze 16.2. ve Březině                                                       
účast 32 členů a 2 hosté, evidováno máme 52 členů, 27 mužů a 25 žen, provedeny běžné 
úkony a provedeny volby do nového VV přímou volbou. Byli zvoleni Karel Horáček, 
Zdenka Horáčková, Eva Mužáková, Jana Nováková, Josef Richtr, revizní komise Pavel 
Brož, Josef Krejčí a Ing.Jaromír Pospíšil.
Ze zápisu z Ustavující schůze 28.2.                                                                                
funkce rozděleny následovně: předseda Karel Horáček, hospodářka Jana Nováková, 
jednatelka Zdenka Horáčková, předseda revizní komise Ing.Jaromír Pospíšil. Příprava 
Kalendáře akcí pro rok 2007
Ze zápisu z  výborové schůze 13.8 u Horáčků čp.86                                                         
byla svolána schůzka za účasti zástupců Obecního úřadu, TJ Stonožka a březinskými 
Hasiči na 14.8. Bude jednáno o využití bývalé kotelny Mateřské školy, 2/3 hasiči a 1/3 TJ 
Stonožka pro sklad lodí a o možnosti další spolupráce. 
Zápis z výborové schůze 9.10.2007                                                                                     
vypracován návrh rozpočtu na přemístění elektroměru a na stavební úpravy v části bývalé 
kotelny, na podzim téhož roku započato s pracemi
Uskutečněné akce v roce 2007
Jednodenní zájezd do Krkonoš Horní Mísečky 17.3. 10 lyžařů, Velikonoční pochod 
Českým rájem 8.4. s  dosud nejvyšší účastí 120 turistů, jarní sjezd Jizery z Malé Skály 
27.4. 13 vodáků, Májová vycházka 5.5. podél Jizery, Mohelky a Zábrdky účast 22 turistů, 
první cyklovýlet 19.5. do technického muzea v  Loukově u Semil 9 cyklistů, 9.6. cyklovýlet 
na zámek Lobeč Veteránské rojení 14 cyklistů, prázdninový sjezd Lužnice 4.- 9.7. s 18 
vodáky, 4.8. cyklovýlet Za růžemi do Sobotky, cyklovýlet na vrch Tábor 18.8. 4 cyklisté, 
1.9. cyklovýlet na Bezděz  6 cyklistů, podzimní víkendový zájezd na moravské vinohrady 
do oblasti Kraví Hora 11 účastníků převážně cyklistů  doprava Avie Jos. Richtr, pochod 
Přes tři vrcholy Českého ráje 6.10. na 50km 13 turistů a na 30km 30 turistů, 27.10. 
jednodenní výlet na Kokořínsko 14 turistů doprava Avie, Předvánoční vejšlap 8.12. 
Českým rájem 27 turistů.

2008
Ze zápisu z výborové schůze 5.2.2008                                                                                
příznivé zimní počasí umožňuje pracovat na úpravě kotelny - loděnice
Ze zápisu z Výroční členské schůze  konané ve Březině 29.2.2008                                 
účast 30 členů a 1 host, provedeny běžné úkony, do usnesení byl přijat návrh o čestném 
členství v naší TJ pro ty, kteří nemohou již být aktivní a zasloužili se o rozvoj TJ – dodatek 
Stanov



Zápis z výborové schůze TJ Stonožka 15.4.2008                                                        
kalendář akcí na celý rok byl poprvé zadán a vytisknut jako skládačka v počtu 300ks, 
zadní strana byla využita pro reklamu místních firem za malý poplatek, ten byl použit k 
úhradě nákladů na kalendář, kalendář byl následně rozdán do všech popisných čísel ve 
Březině, Honsobě a na Olšině a taktéž přispívajícím firmám.
Uskutečněné akce v roce 2008
Velikonoční pochod Českým rájem 23.3. 50 turistů, jednodenní lyžařský zájezd na Horní  
Mísečky 29.3. 12 lyžařů, Jarní vycházka Českým rájem 19.4. 26 turistů, sjezd Jizery z 
Malé skály 3.5. 15 vodáků, Májová vycházka 10.5. přes Hamštejnský hřeben 38 turistů, 
cyklovýlet 24.5. na Maloskalsko  28 cyklistů, 14.6. cyklovýlet do Lobče na Veteránské 
rojení 12 cyklistů, 4.- 9.7. sjezd Sázavy z Kácova do Pikovic 10 vodáků, 12.7.akce pro děti
výlet do Jičína 6 účastníků, cyklovýlet do Dětěnic 26.7. 13 cyklistů, cyklovýlet 17.8.údolím 
Mohelky 6 cyklistů, cyklovýlet na Bezděz 30.8. 7 cyklistů, podzimní víkendový zájezd   
opět na Moravu do oblasti Znojemska ubytování v Šatově 12 osob doprava Josef Richtr 
Avie, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 4.10. na 50km 8 turistů, na 30km 30turistů, 
10.10. se vydala čtveřice poutníků na třídenní putování po Zlaté stezce Českého ráje z 
Mnichova Hradiště do Jičína 100km, 25.10. jednodenní výlet na Ralsko 15 turistů, 22.11. 
zájezd Avií do plaveckého bazenu v Liberci 10 osob, Předvánoční vejšlap 13.12. Českým 
rájem 18 turistů. Ženy pravidelně cvičí 2x týdně v průměrném počtu 6 cvičenek. 

2009
Ze zápisu z Výroční členské schůze TJ Stonožka na Olšině 20.2.2009                           
účast 27 členů, provedeny běžné úkony, pravidelné každoroční zájezdy do Vysokých Tater
organizovaných Vlastimilem Drázským jsou zařazeny do kalendáře akcí TJ Stonožka. Na 
doporučení výboru byl dnešní Výroční členskou schůzí se souhlasem všech přítomných 
zvolen čestným členem naší TJ Vlastimil Drázský. Doplňujícím programem Výroční 
schůze byla beseda s panem Ing.Egrtem o starých mlýnech na Žehrovce. Máme 
evidováno 50 členů, 25 mužů a 25 žen. 
Ze zápisu z výborové schůze 2.6.2009                                                                                
sklad lodí je připraven k nastěhování lodí a materiálu
Uskutečněné akce v roce 2009 
14.3. zájezd do plaveckého bazenu do Liberce  21 osob, jednodenní zájezd do Krkonoš 
Horní Mísečky 21.3. 12 lyžařů, Jarní vycházka Českým rájem  28.3. 12 turistů, Velikonoční
pochod Českým rájem 12.4. 60 turistů, cyklovýlet 20.4. 24 účastníků, sjezd Jizery z 
Březiny do Dalovic 1.5. s 16 vodáky, Májová vycházka 8.5. na Klokočí 23 turistů, 
cyklovýlet 23.5. na Michalovickou putnu a Loretánskou kapli v Kosmonosích 12 cyklistů, 
celodenní výlet pro děti do hřebčína v Ptýrově 6.6.12 účastníků, cyklovýlet do 
Prachovských skal 27.6. - 7 cyklistů, prázdninové splutí Otavy ve dnech 3.- 8.7. s 13 
vodáky, 19.7. cyklovýlet s cílem v železničním muzeu v Sudoměři 13 cykllistů, 6.- 9.8. 
zájezd do Vysokých Tater vysokohorská turistika 47 turistů, cyklovýlet 15.8. - 11 cyklistů, 
cyklovýlet 5.9. do vojenského prostoru Ralsko 11 cyklistů, podzimní víkendový zájezd do 
Východních Krkonoš pro cyklisty i pěšáky, ubytování Janské Lázně 18 cyklistů a turistů 
doprava Avií a osobními auty, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 3.10. 50km 10 turistů a
30km 30 turistů, jednodenní podzimní výlet 24.10. na vrch Tábor 11 turistů, do plaveckého 
bazenu v Liberci 14.11. jelo 7 dětí, 12.12. Předvánoční vejšlap pro děti i dospělé poprvé 
spojený s Mikulášskou nadílkou na Olšině celková účast 45 lidí, Vlastimil Drázský během 
roku připravil 3 vycházky pro seniory a to 22.4., 7.5. a 18.5. Celkově se tento rok na všech 
na všech akcích účastnilo 440 osob. Naše TJ Stonožka je ČSTV hodnocena jako 
nejaktivnější z 30 odborů na okrese a byla odměněna finanční částkou 5000 Kč.

2010
Ze zápisu z Výroční členské schůze TJ Stonožka 26.2.2010 na Olšině                           



účast 31 členů, provedeny běžné úkony a přistoupeno k volbě nového VV, tentokrát 
7členného. Byli zvoleni Horáček Karel, Horáčková Zdenka, Nováková Jana, Eva 
Mužáková, Aleš Mužák, Hana Havlová a Veronika Šamajová, revizní komise ing.Pospíšil 
Jaromír, Brož Pavel a Martina Richtrová. Členská základna čítá 27 mužů a 27 žen, celkem
54 členů. Opět byl vydán kalendář akcí pro všechny občany. Skončily dotace z ČSTV.
Ze zápisu z Ustavující schůze ve Březině u Horáčků 2.3.2010                                       
funkce byly rozděleny takto: předseda Karel Horáček, hospodářka Jana Nováková, 
jednatel Zdenka Horáčková, revizní komise ing.Pospíšil Jaromír, v ASPV evidujeme pouze
7 členů výboru z důvodu zavedení členských odvodů.
Uskutečněné akce v roce 2010
První akcí roku byla beseda, promítání dokumentů z cest našich členů. (Himaláje Radek 
Drázský a NP Jihozápadu USA  Zdenka a Karel Horáčkovi)  účast 45 hostů, 21.3. zájezd 
do plaveckého bazenu v Liberci  4 členi, jednodenní zájezd pro lyžaře Horní Mísečky 28.3.
11 lyžařů, Velikonoční pochod  Českým rájem 4.4.-70 turistů, cyklovýlet 24.4. účast 17 
cyklistů, sjezd Jizery z Malé Skály 1.5. s 12 vodáky, Májová vycházka 8.5.  Riegrova 
stezka 24 turistů, celodenní výlet s dětmi 5.6. účast 12 turistů, cyklovýlet na Bučický mlýn 
19.6. -  4 cyklisté, 17.7. cyklovýlet Českým rájem 7 cyklistů, 1.8. cyklovýlet vojenský 
prostor Ralsko  8 cyklistů, 5.- 9.8. zájezd do Vysokých Tater vysokohorská turistika 45 
turistů, 8.8. lehký cyklovýlet 14 cyklistů, víkendový podzimní zájezd 16. - 19.9. Jizerské 
hory Souš s ubytováním v hotelu Montanie 24 cyklistů a turistů, pochod Přes tři vrcholy 
Českého ráje 2.10. na 50km 11 turistů a na 30km 22 turistů, celodenní výlet 28.10. na hrad
Houska a Vrátenskou horu a Říp 21 turistů doprava Avie, 14.11  zájezd do plaveckého 
bazenu v Liberci veřejnou dopravou  6 účastníků, Předvánoční vejšlap s Mikulášskou 
nadílkou pro děti i dospělé za hudebního doprovodu  Pavla Ernsta účast 40 účastníků. V 
průběhu roku připravil 3 akce pro seniory Vlastimil Drázský a to 24.3., 26.5. a 14.10. 
Během roku se našich akcí zúčastnilo 415 osob. Ženy pravidelně cvičí stále pod vedením 
Evy Mužákové.

2011
Ze zápisu z Výroční členské schůze 18.2. ve Březině                                                    , 
účast 37 členů, provedeny běžné úkony,členská základna je 50 členů, 26 žen a 24 mužů. 
Členský příspěvek stanoven 100 Kč za člena. Kalendář akcí pro tento rok rozdán všem 
občanům.
Uskutečněné akce v roce 2010                                                                                      
jednodenní zájezd do Krkonoš  4 běžkaři, 2.4. Aprílová vycházka na Maloskalsko a 17 
turistů, Velikonoční pochod Českým rájem 24.4. účast 60 turistů, sjezd Jizery z Malé Skály
30.4. se 14 vodáky, Májová vycházka přes Kozákov 7.5. 21 turistů, vycházka do areálu 
turnovského muzea 28.5. a 4 turisté, výlet pro děti do Jičína 3 účastníci, cyklovýlet 
Maloskalsko 16.7. -  6 cyklistů, ve dnech 4.- 7.8.  zájezd do Vysokých Tater vysokohorská 
turistika 46 turistů, 6.8. cyklovýlet do vojenského prostoru Ralsko 4 cyklisté, lehký 
cyklovýlet 20.8. - 9 cyklistů, víkendový podzimní zájezd 15. - 17.9. Labské pískovce a 
Tisské stěny 24 cyklistů a turistů, vycházka pro seniory na Císařský kámen 22.9., pochod 
Přes tři vrcholy Českého ráje 8.10. na 50km 9 turistů a na 30km 12 turistů, celodenní výlet 
28.10. Rovensko a Borecké skály 17 turistů,návštěva nepřístupné jeskyně Krtola s 
průvodcem 12.11. velká účast  80 turistů, Předvánoční vejšlap s Mikulášskou nadílkou pro 
děti i dospělé 10.12.  pro 45 účastníků hrála kapela z řad našich členů (Rodokmen). Účast 
na uskutečněných akcích během roku 395 osob.

2012
Ze zápisu z Výroční členské schůze 2.3.2012 na Olšině                                                   
účast 32 členů a 2 hosté, provedeny běžné úkony, v diskusi vznesen návrh využít 
uvolněný byt v Mateřské škole a po úpravě používat jako tělocvičnu a posilovnu TJ. 



(později naši zaslanou žádost OU Březina zamítl), máme evidováno 52 členů 26 mužů a 
26 žen
Uskutečněné akce v roce 2012                                                                                            
Dne 24.3. Jarní vycházka na Železnobrodsko 28 účastníků, Velikonoční pochod Českým 
rájem 39.ročník 8.4.  60 turistů, jarní sjezd Jizery 28.4. historicky nejvyšší účast 28 vodáků
splutí z Malé Skály, Májová vycházka 12.5. přes Ještědský hřeben 14 turistů, jarní 
cyklovýlet 19.5. na Bozkov se vydalo 5 cyklistů, Den pro děti 2.6. na Olšině 16 účastníků, 
na cyklovýlet do  Železničního muzea Sudoměři 16.6.  jelo 9 cyklistů, cyklovýlet 21.7. 
Bučický mlýn 14 cyklistů, 2. - 5.8. zájezd Vysoké Tatry  oblast Roháče  vysokohorská 
turistika 49 turistů, cyklovýlet na Kozákov 18.8. 17 cyklistů, poslední cyklovýlet 1.9. 
tématicky po starých školách jeli 4 cyklisté, podzimní víkendový zájezd pro pěšáky i 
cyklisty oblast Broumovska 30 turistů a cyklistů, pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 
38.ročník 50km 12 turistů, 30km 28 turistů zakončení s kapelou Rodokmen, celodenní 
výlet 27.10. Císařský kámen a Javorník 6 turistů, tajný výlet 17.11. loukovská bažantnice a
exurze do Svijanského pivovaru 35 turistů, Předvánoční vejšlap spojený s Mikulášskou 
nadílkou pro děti i dospělé 15.12. celková účast 45 dospělých i dětí, zahrála kapela 
Rodokmen. Za tento rok se všech akcí účastnilo 400 osob. Ženy pravidelně cvičí, opět 
rozdány informační kalendáře o všech domácností.                                                              

2013                                                                                                  
Ze zápisu z Výroční členské schůze TJ Stonožka 1.3.2013 na Olšině účast 32 členů a 
2 hosté, provedeny běžné úkony, dále volby nového VV TJ Stonožka Březina. Bylo 
rozhodnuto opět volit pouze 5tičlenný výkonný výbor. V tajné volbě byli zvoleni Zdenka 
Horáčková, Jana Nováková, Eva Mužáková, Karel Horáček mladší a Aleš Mužák, revizní 
komise ing.Jaromír Pospíšil, ing.Dagmar Svobodová a Jiří Koťátko.                                     
Ze zápisu z ustavující schůze 12.3. u Horáčků čp.86 funkce nového VV byly rozděleny 
takto: předseda TJ Aleš Mužák, hospodářka Jana Nováková, jednatelka Zdenka 
Horáčková, předseda revizní komise nebyl určen                                                                  
Ze zápisu z výborové schůze 15.10. 2013 během podzimu zahájen kurz sebeobrany pro 
všechny zájemce vedl jej p.Martin Urban, započato s přípravami na oslavy 100.výročí 
založení tělovýchovy v obci                                                                                            
Uskutečněné akce v roce 2013                                                                                           
Velikonoční pochod Českým rájem 40.ročník 31.3. s  60 turisty, Jarní vycházka 13.4. na 
hrad Bezděz cca 20 turistů, sjezd Jizery 4.5. z Malé Skály uskutečnilo 12 vodáků, Májová 
vycházka 11.5. okolí Zvířetic 15 turistů, první jarní cyklovýlet 18.5. vedl nově vybudovanou 
částí stezky Greenway na Maloskalsko účast 10 cyklistů, Zábavné odpoledne pro děti i 
dospělé -  vycházka s plněním úkolů a závěrečným opékáním buřtů se konala 9.6. s účastí
20 dětí, cyklovýlet Českým rájem 15.6. -  6 cyklistů, cyklistický výjezd na Passo dello 
Stelvio 2757m v Itálii 4 cyklisté, cyklovýlet 20.7. v Podještědí  7 cyklistů, 1.- 4.8.  Vysoké 
Tatry vysokohorská turistika 47 turistů, cyklovýlet  Českým rájem 4.8. - 9 cyklistů, 21.8. - 
cyklovýlet za nejnižší rozhlednou na světě a nejhezčí hydroelektrárnou v Pojizeří (Nouzov, 
Spálov) 5 cyklistů, ve dnech 12.- 15.9. tradiční podzimní víkend tentokrát do Středohoří 
ubytování v Opárenském mlýně u Lovosic, pěší i cykloturistika, výstup na Milešovku a 
Lovoš 23 turistů a cyklistů, 5.10. pochod Přes tři vrcholy Českého ráje 39.ročník na 50km 
11 turistů a na 30km 24 turistů, 26.10. celodenní výlet do kozí farmy v Pěnčíně a výstup na
Černou studnici 18 turistů a 2 cyklisté, 9.11. se konala vycházka k zajímavému skalnímu 
oblouku u Branžeže 26 turistů, 16.11. tajný výlet s exurzí do nové hydroelektrárny na 
březinském jezu se závěrečným posezením ve Svijanském Újezdu,kde zahrála kapela 
Rodokmen  celková účast na exkurzi 97 lidí, na vycházce do Svij.Újezdu 35 lidí, 14.12. 
Předvánoční vejšlap s Mikulášskou nadílkou na Olšině 46 lidí, z toho 15 dětí, zahrála 
kapela Rodokmen. V průběhu roku probíhalo cvičení žen, kurz sebeobrany a jedna Nordic 
Walking vycházka. Celková účast na všech akcích cca 430 lidí.                                   



Členská základna k 31.12.2013 čítá 55 členů, 27 mužů a 28 žen.                         
                                                                                                                                                
 Starostové a předsedové TJ

1. František Rejzek 1914 – 1919
2. Pavel Hladík 1919 – 1921
3. Antonín Kočí 1921 – 1924
4. Jan Žák 1924 -1925
5. Václav Pospíšil 1925 -1926
6. Josef Tůma 1926 - 1928
7. Karel John 1928 -1937
8. Josef Skála 1938 – 1941
9. Václav Pospíšil 1941 – 1946
10.Vítězslav Holas 1946 – 1951
11. Slavomír Ječný 1951 – 1951 (pouze 2 měsíce)
12.Miroslav Pařík 1951 – 1969
13.Otakar Pospíšil 1969 -1976
14.Josef Vaníček 1976 – 1990
15.Karel Horáček 1991 – 2013
16.Aleš Mužák 2013 -  

        

Mohlo by vás zajímat...



Velikonoční pochod Českým rájem se nepřetržitě uskutečňuje již 41 let

Pochod Přes tři vrcholy Českého ráje půjdeme letos již po 40té

Podzimní  víkendové zájezdy se konaly doposud 39x

Také jednodenní lyžařské zájezdy proběhly 39x

Bylo uskutečněno minimálně 56 zaznamenaných sjezdů Jizery

Ostatní české a slovenské řeky byly sjety 54x

Letní vícedenní pobyty pro všechny 9x

Vícedenní pobyty pro děti 8x

Zájezdy na koupání do bazenů Jičín a Liberec 42x

Různé besedy a exurze 15x

Dětské dny 10x

Branné závody pro děti 11x

Vycházky na ukončení turistické sezony 31x

Víkendové pobyty pod Spálovem 14x

Podzimní jednodenní výlety a pochody 21x

Jarní jednodenní vycházky a pochody 24x

Vánočních šachových turnajů se uskutečnilo 22 

Kurzů kanoistiky pro děti se uskutečnilo 12 ročníků

Jednodenní cyklovýlety se konaly 64x

Letní karnevaly u Jizery se konaly 60x

Turnaje ve stolním tenisu byly 6x

Účast na fotbalových utkáních na Olšině 7x

Lyžařské závody pro děti byly 7x

Dle svých záznamů uskutečnil doposud Vlastimil Drázský 1492 výstupů na vrch Mužský

Dále se uskutečňovaly cyklozávody dětí, zájezdy do divadel, zájezdy na významná 
sportovní utkání



Na Mužském



Sněžka 2004

Branné závody na Olšině
 

 



První výjezdy naším Roburem

Historie tělovýchovy  v obci Březina

Autor Karel Horáček
 Děkuji za pomoc své ženě Zdence

U příležitosti oslavy 100. výročí založení TJ Sokol ve Březině vydala TJ Stonožka za
finanční pomoci Obce Březina v roce 2014
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