Výroční zpráva o činnosti TJ Stonožka Březina z.s.
za rok 2019
Dámy a pánové, milé kamarádky, milí kamarádi, vážení přátelé,
Dovolte mi abych vám připomněla činnost naší TJ v loňském roce
K 31.12.2019 měla naše členská základna 60 členů.
Veškerá činnost spolku byla financována z členských příspěvků, z
finanční podpory od firem, které jsou uvedeny na kalendáři a na
našich webových stránkách, finanční pomoc přišla opět z projektu
ČUS Sportuj s námi, ta byla určena primárně na Otevřenou
loděnici a nemalou finanční podporu jsme obdrželi od Obce
Březina. Velkou finanční pomoc jsme přivítali z Nadačního fondu
Škoda Auto - Nadace pro rozvoj občanské společnosti. I ta byla
určena pro jednu akci a tou byla Svatovavřinecká pouť.
Podrobněji se o hospodaření rozhovoří ve své zprávě hospodářka
Jaroslava Petrboková-Richtrová.
VV se sešel na svých schůzích 6x. Kromě toho byla uskutečněna
jedna Výroční členská schůze v březnu. Jedna pracovní schůzka,
kterou inicioval náš VV, proběhla na OU Březina dne 20.března
pro vyjasnění spolupráce s OU a SDH.
V našem kalendáři bylo naplánováno 19 akcí. (o 3 více než
předešlý rok) Na všech těchto akcích se celkem zúčastnilo více
než 800 lidí, mezi nimi byli členové naší TJ i ostatní občané.
Nyní vám připomenu průběh loňských akcí.
U každé akce uvedu jméno toho, kdo ji připravil a zajistil, u akcí
většího rozsahu se na přípravě i zajištění podílelo větší množství
lidí, nemohu zde však uvádět všechny, proto i zde platí jedno či
dvě jména těch, kteří celou organizaci akci vzali na svá bedra
ÚNOR

Výroční členská schůze – 8.2.2019, vloni byla volební
BŘEZEN
Jarní vycházka 23.března byla první akcí roku uskutečněnou
venku, v přírodě. Nádherné jarní počasí vylákalo na Jarní
vycházku cca 50 turistů a ti se přepravili vlakem do Malé Skály.
Odtud již pěšky vzhůru přes Besedice a Michovku, dále
pokračování přes Zrcadlovou Kozu do Turnova. V Turnově se v
tomto termínu konal Čokoládový festival a tak někteří turisté
doplnili vydanou energii čokoládou.
11km jarní výšlap připravia a vedla Jana Nováková.
Jarní brigáda 31.3. – Naše TJ zareagovala na žádost OU o
pomoc při úklidu Durychova sadu – parku u vlakové zastávky.
Připojili jsme se takto k celostátní výzvě Ukliďme Česko. V noci z
30. na 31.4. se změnil čas na letní, vstávání bylo tedy o hodinu
dříve, ale už v 9 hodin letního času se sešlo 15 brigádníků (z toho
13 členů naší TJ) na místě. Celé dopoledne jen s krátkou
přestávkou na občerstvení, které připravila Obec Březina
zvelebovali park až do 13:15. Obecním traktůrkem bylo odvezeno
několik fůr klestí, starého listí a pytlů posbíranými odpaky. Parku,
ve kterém je umístěn památník padlým v 1.světové válce bylo
alespoň trochu dodáno na důstojnosti.
DUBEN
Aprílová vycházka - Krásné jarní počasí provázelo 18 turistů i
na Aprílové vycházce 6.dubna. Neobvyklou 15km trasu přes
Sedlejovice, Vlastibořice, Svijanský Újezd (zde byla zastávka na
oběd), Svijany a zpět domů připravila a vedla Zdenka
Horáčková.
Velikonoční pochod Českým rájem 46.ročník - 20.dubna se
konal již 46.ročník Vel.pochodu ČR, tentokrát s využitím vlaku do
Dolního Bousova. Odtud asi 19km trasa vedla krajinou mezi
rybníky na Střehom a hrad Kost. Druhá polovina výletu

pokračovala na Krásnou Vyhlídku a zakončení bylo jako obvykle
zde na Olšině. Účast byla tradičně vysoká 92 turistů. Počasí bylo
exluzivní. Zajímavou trasu připravil a vedl Karel Horáček ml.
KVĚTEN
Na 11.května připadla Májová vycházka, na kterou jsme vyrazili
vlakem do Mnichova Hradiště. V okamžiku kdy přijel vlak, začalo
krápat. Drobný, ale vytrvalý déšť provázel 22 turistů po celou
cestu, ale v místě plánované občerstvovací zastávky na zřícenině
Zásadka se proměnil v déšť vydatný. Majitelé zde upravili krásné
a příjemné místo k zastavení. Ohniště, lavičky...jen střecha nad
hlavou tentokrát chyběla. Připraveného ohniště všichni využili a
opekli si buřty. Do instalované kasičky bylo přispěno majitelům ze
spolkové kasy. Cesta pokračovala až do Březiny, zakončena byla v
hospůdce U Ježků. Májových cca 15km připravil, vedl a
občerstovavcí servis zajistil Aleš Mužák s pomocí Mirka Mužáka.
Na kole cyklisté vloni poprvé společně vyjeli až 18.května.
Krásná středně náročná 63 km trasa ze Březiny vedla přes
Neveklovice, Pinku, Peklo a Lanův kopec na rozcestí u
sv.Františka do Náhlova. Tady si cyklisté měli možnost
prohlédnout Muzeum vystěhovalectví do Brazilie a vychutnat
brazilskou kávu. Návrat byl přes Český Dub do Březiny. Počasí
bylo chladnější, ale slunečné, oboha jasná účast 6 cyklistů.
Připravil a vedl Karel Horáček st.
ČERVEN
Na 8.června připravila Petra Mužáková vlakový výlet a krátkou
vycházku s dětmi do Ekoparku v Liberci. Přestože byl výlet
propagován a včas zaslány pozvánky, k naší lítosti nebyl o tuto
akci zájem a zúčastnila se pouze organizátorka s rodinou.
15.červen bylo pro Cyklovýlet krásné letní počasí a toho využilo
7 dospělých cyklistů a 2 děti. Na zvlněné trase přes Svijanský

Újezd, Sedlíšťka, Radimovice a Rohozec, se zastávkou na koupání
v Jizeře v Přepeřích u autobusu našlapali celkem cca 38 km.
Připravil a vedl Aleš Mužák.
V sobotu 22.června byly otevřeny pomyslné brány již 5.ročníku
akce Otevřená loděnice. Vloni počasí přálo. Jakoby chtělo
vynahradit předloňský ledový a propršený ročník. Sluníčko hřálo a
svítilo od rána a tak plnění všech připravených soutěží bylo
tentokrát pro účastníky zábavné a příjemné. Jako vždy bylo
připravené celodenní sportovní klání dětí i dospělých zakončené
závodem kanoí na Jizeře, následným vyhodnocením a předáním
výher vítězům všech družstev. Večer byla zábava při kapelách Old
Boars Band a Blackies. Pro loňský ročník se podařilo zajistit
veliké lákadlo i překvapení. Tím byla Dračí loď pozvaného týmu
Škodováků z Mladé Boleslavi. Celé odpoledne za zvuku bubnu
vozili malé i velké zájemce po Jizeře k Loukovskému mostu a
zpět. Akce byla podpořena finančně Obcí Březina a ČUS z
projektu Sportuj s námi. Návštěva byla vysoká, odhadem 250 –
300 hostů, kteří se během odpoledne prostřídali. Po pěti letech
existence této akce máme již dosti zkušeností s její organizací, ty
ale neubírají na množství mnohahodinové práce mnoha lidí. Tíži
celého projektu nesl na svých bedrech Karel Horáček ml., který
se obklopil dalšími obětavými lidmi.
ČERVENEC
Nápadu uskutečnit několikadenní putování v době červencových
svátků se ujali Jaroslava a Josef Richtrovi a tak připravili
Lužické pivní cykloputování ve dnech 5. - 7.července. Pevnou
základnou pro účastníky byl jejich dům a zahrada ve Svoru.
Připraveny byly 2 trasy, jedna více, jedna méně kopcovitá a jak
sám název napovídá, obě byly zaměřeny na minipivovary v
oblasti. Počasí bylo shodné s trasami - jako na houpačce,jeden den
zima, jeden den vedro. Celkem se účastnilo 9 cyklistů.

SRPEN
První neděli po svátku sv.Vavřince 11.srpna proběhlo pod
hlavičkou naší TJ třetí sportovně zábavné odpoledne u příležitosti
Svatovavřinecké pouti ve Březině. Velmi významě byla tato akce
podpořena z Nadačního fondu ŠKODA AUTO (NROS Grantový
program Občanská společnost) dále se na finanční i jiné pomoci
podílela Obec Březina a Pivovar Svijany a mnoho dalších
organizací i jednotlivých lidí.
Na březinském hřišti, které jako korálky lemovaly stánky s
regionálními produkty se sešlo velké množství návštěvníků a
především spousta dětí. Hlavně pro ně bylo připraveno zábavné
odpoledne ve spolupráci s EKO-KOM, a.s., Ekocentrum MB a
spolkem Semínko Země, se spoustou her a plnění úkolů. V těch
se hravou formou seznamovaly s principy a důležitostí ekologie.
Všechny děti byly odměněny hodnotnými dárky. Kromě již
tradiční improvizované střelnice s růžemi, byla dalším vítaným
zpestřením jízda na ponících JO Kněžmost, vystoupení malých
roztomilých mažoretek z Happy Dance z Turnova. Pouťové
odpoledne bylo také vhodnou příležitostí k položení kamene s
pamětní deskou k lípě, která byla vysazena naší TJ v roce 2018 u
příležitosti stého výročí založení republiky. Kámen, který pochází
z horního toku Jizery nám řeku Jizeru připomíná a vyzývá k
posezení u lípy.
Historické fotografie Březiny, které byly minulé roky provizorně
zavěšené na plotě u hřiště, byly vloni o pouti poprvé představeny
vytištěné na srolovacích informačních panelech.
O hudební produkci se postaraly kapely Adapatace a Rodokmen.
Odpoledne proběhlo v příjemné atmosfeře,návštěvnost byla
vysoká cca 250-300 lidí.
Pouťové odpoledne je další z organizačně a časově náročných
akcí, které nelze uskutečnit bez pomoci mnoha lidí. Nelehké
zajištění sportovně zábavného odpoledne si na starost vzali
Zdeněk a Kateřina Horáčkovi.
V loňském roce jsme vás zde na výroční schůzi vyzvali abyste i vy

si vzali na starost nějakou akci, případně nabídli akci novou. Jako
první se do připraveného bianco kalendáře zapsali Alena a Honza
Susserovi a nabídli připravit srpnový cyklovýlet. Ten se
uskutečnil 17.srpna. Na trasu se zajímavým cílem – novým
vodojemem s rozhlednou vyjelo 12 účastníků z Doubrav do
Ohrazenic k vodojemu, dále přes Rohozec, Jenišovice do
Hodkovice a podél Mohelky domů. Najeli 62 km.
ZÁŘÍ
Lehký Cyklovýlet Světem podle Garpa naplánoval a vedl 7.září
Karel Horáček ml.
Bylo velice nepříjemné chladné a vlhké počasí, místy i déšť,
přesto 7 cyklistů vyjelo a navštívilo bakovský pivovar Garp. S
exkurzí v pivovaře souvisela i ochutnávka jednotlivých produktů.
Cyklisté tak mohli energii doplnit před zpáteční cestou domů přes
Násedlnici a Kněžmost. Celkem najeli 37km.

Při rozhodování o oblasti kam v září na prodloužený víkend jste
významně pomohli svými vyjádřeními na členské schůzi.
Rozjednána byla chata v Krkonoších a Letovisko blízko Telče.
Naprostá většina projevila přání navštívit město Telč a jeho okolí a
tak v termínu 12. - 15.září 2019 byla Telč nejenom plná Číňanů,
ale také březinských Stonožek. Ubytování bylo zajištěno v
letovisku Dobrá Voda, cca 6km od Telče. K dispozici měli
účastníci celý areál včetně venkovního krytého bazénu a
restaurace kde si sami mohli točit pivo a s předzásobeným barem.
O stravu – polopenzi se postarali majitelé letoviska formou
cateringu a tentokrát přálo štěstí, volba byla skvělá a kuchaři také.
Restaurace v Krahulčí, ze které bylo jídlo dováženo je svým
kuchařským uměním vyhlášená a shodou okolností též patřila
majitelům letoviska.
Kilometry nachozených i naježděných tras, byly trochu zvlněnější,
ale krásné. Po podvečerním každodenním zhodnocení dne,

následovala večerní zábava při kytarách a kontrabasu.
Loňská víkendová akce byla trochu náročnější než jiné roky z
několika důvodů. Dojezdová vzdálenost byla více než 200 km,
většina účastníků má ve čtvrtek ještě pracovní den, takže hlavně
pro první společnou večeři časově náročné. Podmínka ubytování
byla pronajmout celou kapacitu areálu, tzn. všechna lůžka ať
obsazená tak neobsazená zaplatit, zaplatit i vyprázdněnou lednici i
objednané sudy piva. Vše klaplo na jedničku.Za to patří díky všem
účastníkům. Dostalo se i pochvaly od majitelů, takovou dobrou
partu prý ještě neměli. Počasí přálo jak cyklistice tak pěším
turistům. Zúčastnilo se celkem 34 turistů z nichž bylo 19 členů
naší TJ. Připravili a vedli Karel a Zdenka Horáčkovi.
ŘÍJEN
Další již tradiční akce se konala první říjnovou sobotu a to jak
víte, se chodí pochod Přes tři vrcholy Českého ráje. Vloni
5.října to byl již 45.ročník a tento půlkulatý ročník probíhal ve
znamení deště. Pršelo od časného rána a přesto na 50km trasu
vyrazilo 10 odvážných a otužilých turistů. Oproti tomu na 30km
trasu vyšlo pouze 5 turistů a zdárně celou trasu dokončili pouze 3
z nich. Na této krátké trase to byl historicky nejnižší počet
účastníků. Závěrečné posezení bylo zajištěno na Olšině v
restauraci Pod Hrady. Vše včetně propagace zajistil Aleš Mužák.
S překvapujícím neobvyklým cílem připravila Eva Mužáková na
den 26.října Celodenní výlet . Počasí bylo krásné a i přes trochu
složitější dopravu na výchozí místo v Železnici u Jičína přilákal
podzimní výlet přes vrchol Zebín a rozhlednu Čeřovku celkem 25
turistů . Návrat zpět domů byl vlakem z Jičína.
LISTOPAD
Termín Tajného výletu, který byl plánován na 16.listopadu byl
posunut na neděli 17.listopadu. Aby se mohla učinit náležitá
propagace byl opět tajný výlet včas odtajněn a tak všichni

účastníci znali cíl. 19 turistů odjelo do Turnova vlakem aby
navšívilo a shlédlo nedávno otevřenou zajímavou Expozici
horolezectví v turnovském muzeu. Návrat zpět domů pěšky asi
13km přes Hlavatici a Vústru do Příšovic na vlak. Cestou
občerstvení v hospůdce U Loudů v Ploukonicích. Několik turistů
si cestu prodloužilo tím, že namísto svezení vlakem došli pěšky až
domů. Připravila a vedla Zdenka Horáčková
PROSINEC
Již 11.ročník Mikulášské neděle pro celou rodinu připadl na
neděli 8.prosince.
Program tohoto ročníku byl na základě zkušeností z předešlých let
mírně pozměněn. Kateřina Horáčková přišla s návrhem a ochotou
připravit pro malé děti dílničky, předvánoční tvoření a tedy jsme
upustili od procházky pro malé děti, na které v posledních letech
nebývala účast. Naopak dílničky se dětem velmi líbily a všechny
se zapojily do tvoření. Současně společně ozdobily sromeček.
(zajistil Zd.Váňa)
Následovalo loutkové divadlo Pohádka o pejskovi a kočičce LS
Na židli Turnov, příchod Mikuláše s čerty a andělem (zajistil
Ondra Vávra) a nadílka pro všechny děti a výměna dárků
dospělých. Od klasické tomboly jsme upustili. Zatímco děti
tvořily, probíhal současně Předvánoční vejšlap, který připravil a
vedl Karel Horáček ml. přes Honsob, Drábské světničky a
Krásnou Vyhlídku na Olšinu do restaurace Pod Hrady. K
závěrečnému posezení zahrál Rodokmen.
Na přípravě a organizaci akce se dále podíleli: Jana Nováková
moderování, Eva Mužáková asistence Katce při tvoření s dětmi a
Jaroslava Petrboková příprava balíčků pro děti.
Na vejšlapu v přírodě bylo 16 turistů, na programu pro děti bylo
21 dětí. Akci řídila a pomáhala kde bylo třeba Zdenka Horáčková.
Dvě loňské v kalendáři avizované akce se neuskutečnily.
Byly jimi: Sjezd Jizery plánovaný na 27.dubna – ten den byla
velká zima, pršelo. Nápad sjet Jizeru až bude lepší počasí se již

nepodařilo realizovat.
Via Ferrata – Vodní brána, nepodařilo se skloubit vhodný termín
s dobrým počasím a o náhradní termín byl mizivý zájem.
Během roku probíhalo pravidelné cvičení žen. Cvičení vede Eva
Mužáková a v místnosti na Obecním úřadě se schází v počtu cca
8-10 žen jednou týdně.
Děkujeme vám kdo jste některou z akcí organizovali a vám, kdo
jste pomáhali zejména při náročnějších akcích kdy příprava
vyžaduje obrovské nasazení a mnoho času několik týdnů před
vlastní realizací a následně po jejím skončení. Lidé, kteří se na
organizaci jak Otevřené loděnice tak Pouťového odpoledne
podílejí si přizpůsobují každý rok svou dovolenou tak by byli v
daný termín po ruce. Jestliže to budou stále stejní lidé, hrozí jim
vyhoření.
Tím jsem vyčerpala seznam všech plánovaných i všech
uskutečněných akcí. Děkuji vám, kteří mi z výletů poskytujete
fotografie. Tak máte všichni možnost si všechny akce
připomenout ve fotogalerii na našich webových stránkách a dnes
také při promítání po schůzi..
A protože jsme Stonožka toulavá, mnoho našich členů se stihlo
zúčastnit turistických nebo cyklistických akcí připravených jinou
organizací anebo se toulali na vlastní pěst. Požádala jsem vás tedy
v průběhu ledna o informace o vašich aktivitách.
Bohužel nikdo nebyl ani přes mé připomenutí ochoten se s námi o
svá dobrodružství podělit. Možná v dnešní diskusi?
Závěrem přeji nám všem hodně sil a nadšení i pevné zdraví a
těším se na shledání s vámi na alespoň některé z nabídnutých akcí.
V Olšině 14.2.2020
předseda TJ Stonožka Březina z.s.

Zdenka Horáčková

