Výroční zpráva o činnosti v covidovém roce 2020
Vyjímečný rok – vyjímečné vydání.

Milé kamarádky, milí kamarádi, vážení přátelé,
máme za sebou rok, ve kterém nejenom soukromý život, ale i naši činnost
spolkovou ovlivnila epidemie koronaviru z Wuchanu. Máme za sebou rok,
který nás moc nepotěšil. Nemoc Covid 19 nám toho moc nedovolila.
V minulých letech jsem vás hned v úvodu zprávy s radostí vítala na prvním
společném setkání v novém roce. Vloni nám ošklivá čínská nemoc většinu
setkávání zatrhla.
Abychom dodrželi opatření proti šíření epidemie, nesetkáme se ani letos na
Výroční členské schůzi. Proto vás s činností naší TJ v roce 2020 seznámím
touto formou.
Pokud se vám někdy v minulosti zdála moje výroční zpráva příliš dlouhá, letos
bude o popis neuskutečněných akcí kratší. A díky tomu, že ji máte v písemné
formě, můžete si její čtení rozložit na všechny dlouhé dny v karanténě.
* K poslednímu dni v roce 2020 čítala členská základna 65 členů, mezi námi
jsme přivítali 5 nových členů. Jsou jimi: Barbora Dvořáková, Radek Dvořák,
Vlastislava Dvořáková, David Hrušovský a Martina Melicharová.
* Činnost naší organizace byla ﬁnancována z členských příspěvků. Děkuji vám
za jejich úhradu a prosím i letos o jejich zaplacení včas (do 31.března 2021),
nejlépe na účet 0206968885/0300 nebo osobně naší hospodářce J. Petrbokové
Richtrové. Za ﬁnanční podporu též děkuji některým ﬁrmám (viz Kalendář akcí
a naše webové stránky).
Za příspěvek od Obce Březina jsme pořídili část vybavení pro pořádání akcí, z
fondu obce byla zaplacena kapela Adaptace hrající při Svatovavřinecké pouti.
Dále se podrobněji o hospodaření dozvíte v samostatné zprávě hospodářky
Jaroslavy Petrbokové Richtrové (zpráva je součástí této brožurky)
* V loňském roce byla jedna členská schůze, tou byla 14. února schůze
Výroční. Výkonný výbor se sešel na svých schůzích v lednu, v dubnu, v
červnu a v září. Celkem tedy pouze 4x namísto 6 a to ze známých Covidových
důvodů.
Pro rok 2020 bylo vypsáno na Informačním kalendáři mimo Výroční členské
schůze ještě 20 dalších akcí. Mnoho jsme jich nemohli kvůli epidemii a
vládním opatřením uskutečnit, dvě bez pevného termínu se naopak
uskutečnily.
Pojďme se tedy alespoň takto ohlédnout za rokem 2020.

Leden
* V pátek 24.ledna se sešlo 17 zájemců o cestovatelské povídání v hospůdce U
Ježků a naplnilo tak její kapacitu. Pan Adam Kout nám za současného
promítání fotograﬁí poutavě povyprávěl o svých cestách po Kanadě a
Yucatánu.
Únor
* V únoru kromě Výroční členské schůze byla další akce a tou byla opět
cestovatelská přednáška. Tentokrát vyprávěl o svém zdolávání Slovinské
vysokohorské stezky pan Václav Holas. Poslechnout si jej a a společně se
podívat na fotograﬁe z jeho cesty přišlo 16 zájemců. I tentokrát byla kapacita
hospůdky téměř vyčerpána.
A přišla první vlna koronaviru !!
Březen
* Pro březen byly v plánu dvě akce. Ani jedna se nemohla uskutečnit.
Tou první měla být 13.března další cestovatelská přednáška (Armenie očima
Aleše Mužáka a Pavlíny Kvapilové)
* Druhou akcí měla být 21.března tradiční Jarní vycházka, kterou měla
připravenu Jana Nováková.
Duben
* V sobotu 11.dubna se poprvé v historii po 46 letech konání neuskutečnil
oblíbený Velikonoční pochod Českým rájem, který měl připraven Karel
Horáček mladší.
* Rovněž tak Aprílová vycházka nachystaná tentokrát Karlem Horáčkem
starším na 25.dubna se nemohla realizovat.
Květen
* Konečně jsme se mohli sejít, sice jen v rozestupech a omezeném počtu, ale to
nebyl na vodě problém. A tak splutí Jizery z Malé Skály do Březiny 8.května
absolvovala skupina 10 vodáků + skupina 2 vodáků v odstupu 5 m s rouškami
na vodě na krku a u výdejových okének se zakrytými ústy i nosem. Ráno bylo
chladněji, později sluníčko vylezlo a nakonec bylo celý den parádní počasí.
Na Zrcadlové Koze i u autobusu s občerstvením v Přepeřích i u Písečáku v
Ploukonicích fungovala skvěle výdejová okénka s jídlem a pitím. Splutí Jizery
bylo zakončeno v Pyšatce kempováním a opékáním buřtů. Připravili a zajistili
včetně dopravy Pepa a Jarka Richtrovi.

* Starostka obce a členka naší TJ Dáša Svobodová vyzvala naši TJ k pomoci
při zvelebení vlakové zastávky. V neděli 17.května přišlo pomoci
brigádníkům i 5 našich členů.
* Májovou vycházku, kterou měl vést Aleš Mužák 9.května nám vládní
opatření nedovolovala uskutečnit pro omezení počtu účastníků .
* O seniorských vycházkách víme, že nejsou masovými akcemi a do
povoleného počtu účastníků se vejdeme, tedy se 22.května uskutečnila jedna z
akcí, bez pevného termínu v kalendáři a tou byla Vycházka za jarním zpěvem
ptáků. Asi 13km po neznačených méně známých a pěkných trasách
Českodubska absolvovalo celkem 14 účastníků z řad našich členů i členů KČT
Mnichovo Hradiště. Připravil a vedl Karel Horáček st.
* I na kole se dobře dodržují nyní tak důležité rozestupy, navíc nemusíme mít
roušky a proto nevadilo ani dost větrné počasí a na cyklovýlet 30.května s
Alešem Mužákem vyjelo 18 cyklistů . Na trase přes Hradec, Podolí, Veselou,
Ptýrovec, Bakov, Koprník a Kněžmost najeli asi 45 km.
Červen
* Jsem moc ráda, že se v neděli 7.června pamatovalo hlavně na děti. Další
cyklovýlet patřil především jim. Vzhledem k nepříznivému počasí byla akce
přeložena z původně plánovaného sobotního termínu 6.června na následující
den. Odpoledne společně vyrazilo na kole celkem 13 rodičů i s dětmi (6
dospělých a 7 dětí). Na 16,5 km dlouhou trasu připravila Katka Horáčková
několik zastávek a na těch děti plnily soutěžní úkoly jak sportovní tak
poznávací. Zasloužená odměna pro děti byla sladká.
* Na konec června připadá jedna z našich větších akcí Otevřená loděnice. I
tentokrát jsme se museli potýkat s mnoha zákazy a opatřeními kvůli Covidu,
ale nechtěli jsme tuto dobře zavedenou akci zcela vyřadit, měl to být už
6.ročník a tak jsme volili alternativu v menším rozsahu. 27.června se konala
„Pootevřená loděnice“. Protože tomuto datu předcházely velmi silné deště,
obecní louka v Pyšatce byla podmáčená a nebylo možné posekat ji větší
technikou, kterou jsme měli přislíbenu od ZD Březina. Nastoupit tak museli
naši členové a větší část louky posekali svépomocí aby se účastníci akce ve
vysoké a mokré trávě neztratili.
Menší děti s rodiči, větší již samostatně za dohledu vedoucího spluli Jizeru z
Přepeř do Březiny. Na místo startu je členové naší TJ dopravili soukromými
auty. Zatímco malí i velcí vodáci pluli po Jizeře, na tábořišti panoval čilý ruch.

Na ohni se od rána vařil, bublal a voněl kotlíkový guláš. Pro všechny
přihlášené posádky byly připraveny mimo guláše také špekáčky na opékání.
Pro děti byly nakoupeny nápoje a meloun. Po občerstvení čekaly děti soutěže a
podvečerní hra s hledáním světýlek v prostoru Pyšatky. S podvečerem přišla
bouřka se silnými poryvy větru a spolu s prudkým deštěm rozehnala část
návštěvníků, kteří přišli s námi posedět u ohně a pobavit se u táborového ohně.
Ti, kteří na tábořišti nocovali mohli přečkat déšť pod střechou svých příbytků a
poté u ohýnku v noci pod hvězdami poseděli s kytarami a basou. Jizeru
splouvalo 15 vodáků, celkově se na tábořišti pohybovalo přes 30 lidí. Akci
připravil a vedl Karel Horáček ml. Velké poděkování patří všem, kteří ho v tom
nenechali samotného a pomohli.
Červenec
* V červenci přišlo mírné uvolnění a opatření proti pandemii nebyla tak přísná.
Mohla se uskutečnit další akce bez pevného termínu. Tou byla v pátek 3.
července seniorská vycházka. Tak jako při jarní seniorské vycházce posílily
naši skupinu členky KČT Mnichovo Hradiště. Karel Horáček st. Vedl 17
turistů na trase z Dobšic, kam jsme se dopravili autobusem, přes základnu TJ
Sokol Turnov v areálu Pleskoty. Tam při krátkém odpočinku povyprávěl o
dlouhé a zajímavé historii základny. Cesta dále pokračovala přes Skokovy
(vyprávění o Skokovské bábě Hopeové a lázních) a dále ke kiosku U rybníka
Žehrov. Celkem našlapáno 8 km. Počasí bylo exluzivní.
* Pěkné počasí vytrvalo i při víkendovém pobytu v Poděbradech 4. - 6.
července kam odjelo 7 cyklistů za rovinami. Trasy byly připraveny nejenom po
nich, ale zamířily i dále od Labe. Například ke krásnému zámku Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Ubytování bylo zajištěno v kempu Golf ve
vlastních vozech. Akci připravili a zajistili Jarka a Pepa Richtrovi
* Na 25.července připravili Alena a Honza Susserovi Prázdninový cyklovýlet,
který byl sice náročnější na převýšení, ale byl veden krásnými místy Českého
ráje např. přes Rotštejn, Besedice, Malou Skálu, Frýdštejn, Sychrov,
Vlastibořice atd. Hlavně však přálo počasí. Účast byla vysoká, sešlo se 18
cyklistů a najelo 58km „horské“ trasy.
Srpen
* Protože vládní opatření kvůli epidemii byla stále ještě volnější, mohli jsme si
dovolit uspořádat další, již 6.ročník v řadě. Zábavného odpoledne v rámci
Svatovavřinecké pouti na obecním hřišti. První nedělí po svátku Svatého
Vavřince byl 16.srpen. Zábavné odpoledne bylo pojato v duchu pohádek

Václava Čtvrtka. Krásné letní počasí přilákalo hodně lidí a průběžně se
vystřídalo cca 200-250 návštěvníků. Na hřišti i ve stáncích se pohybovaly
pohádkové postavy jako Rumcajs, Manka, motýl Emanuel, Křemílek s
Vochomůrkou apod.. Veškeré soutěže pro děti byly připraveny právě na toto
téma. Děti měly k dispozici i pohádkový domeček ve stanu, kde mohly
odpočívat při poslechu pohádky. Stejně jako vloni se mohly děti povozit na
ponících. Báječnou atmosferu navodil harmonikář Ondřej Zlevor. Jako každý
rok bylo zajištěno otevření našeho místního kostela aby si mohli lidé
prohlédnout interiér i zvonici. V pozdním odpoledni nastoupila na podium
kapela Adaptace. Počasí velmi přálo. Organizaci a zajištění akce se zhostili
opět Zdeněk a Kateřina Horáčkovi. Děkuji Josefu Richtrovi za zapůjčení Avie,
díky všem dalším, kteří pomáhali s přípravou, navážením a odvážením
materiálu, službou ve stánku, obsluhou na stanovištích soutěží i ženám, které
opět napekly pouťové koláče .
* V srpnu se mohla uskutečnit další sportovní akce a tou byl cyklovýlet s
názvem Špičková cyklistika na vlastní oči. V sobotu 22.srpna vyrazili 3
cyklisté pod vedením Petra Pospíšila a vyjeli směr Holé Vrchy aby shlédli část
cyklistického závodu mistrovství ČR a SK. Za pěkného počasí najeli cca
60km.
ZÁŘÍ
* Cyklovýletem pro celou rodinu zahájil v neděli 6.září Karel Horáček ml.
cyklo-školní rok 2020/2021. Trasu vedl přes Suhrovické rybníky a rozhlednu
Čížovku do Oseku, kde byla zastávka v Havlíkově dvoře na burger. Návrat
domů byl přes Střehom, Libošovice, Pleskotský mlýn, Skokovy a Žehrov.
Účastnilo se 7 cyklistů, počasí bylo pěkné.
* Když jsme v březnu zveřejnili informace o podzimním zájezdu nemohli jsme
tušit jak dopadne situace s epidemií a zda nám Covid a opatření proti jeho šíření
dovolí odjet. V termínu zájezdu však ještě po letním uvolnění nezavládla
přísnější pravidla, tudíž jsme 10. - 13.září mohli strávit 3 noci v penzionu
Vědomice. Vědomice jsou centrem sportu města Roudnice nad Labem, je zde
množství sportovišť, včetně krytého bazénu a slalomového umělého vodního
kanálu a to vše téměř na dosah ruky z našeho místa ubytování. Připravené trasy
pro cyklisty byly vedeny po cyklostezkách podél Labe i do „vnitrozemí“ i na
vrchol památné hory Říp. Navštívili jsme pevnost v Terezíně, veslařský areál
Račice, Litoměřice, také pohyblivý betlém v Bechlíně aj. Pěší turisté si do
svých cílů zkracovali trasu autobusy nebo Podřipským vláčkem, případně
autem. Mohli tak navštívit více krásných míst, klášter v Doksanech, zámek v

Libochovicích, vodní hrad v Budyní nad Ohří, hrad Hazmburk, Levandulovou
zahradu Anette atd. V sobotu odpoledne završili cyklisté i turisté zájezd
návštěvou Vinobraní v Roudnici n.Labem. Počasí bylo tento víkend úžasné.
Účast byla 28 lidí, z toho 15 našich členů. Každému členovi naší TJ bylo
přispěno z pokladny TJ na zájezd 150 Kč. Celou akci zajistili Karel a Zdenka
Horáčkovi.
Říjen
* Naše tradiční akce pochod Přes tři vrcholy Českého ráje se vloni konala již po
čtyřicátéšesté. Dá se říci „za 5 minut 12 „ neboť brzy na to opět zavládla velmi
přísná vládní opatření. Bylo dobře, že se tato akce stihla uskutečnit, protože
3.října v první říjnovou sobotu vládlo překrásné počasí celý den. Na 50km byla
účast 10 turistů, na 30km cca 30 turistů. Zakončení v hospůdce Pod
Drábskýma. Připravil Aleš Mužák
* Na minulé Výroční členské schůzi jsme slibovali, že uspořádáme setkání pro
všechny, kdo věnovali svůj čas při organizování Otevřené loděnice a
Pouťového odpoledne. Tuto akci jsme připravili, zajistili místo, catering,
obeslali vás s pozváním na 17.říjen do Hasičárny.
A nastala druhá koronavirová vlna !
Setkávání, ba i zpívání bylo zakázáno.
* Nemohl se konat ani již tradiční celodenní výlet do zajímavé lokality, který
byl připraven Evou Mužákovou na 24.říjen.
Listopad
* Tajný výlet s odtajněním, připravený na 7. listopad Radkou a Radkem
Vytinovými také nemohl být uskutečněn.
Prosinec
* Mikulášská neděle s vycházkou do přírody, loutkovým divadlem, tvořením
pro děti i nadílkou...to vše muselo být zrušeno. Přestože jsme vymýšleli různé
alternativy, vždy se vyskytl nějaký zádrhel. Vyhovět všem hygienickým i
vládním opatřením a přitom si užít nedělní odpoledne tak jsme byli zvyklí v
miulých ročnících bylo nemožné.
* Během roku probíhalo (tentokrát nepravidelné, podle toho jaký byl zrovna
stav epidemie) cvičení žen, které vedla Eva Mužáková.

* Počítám li tedy zpětně kolik, že se nám podařilo realizovat akcí, není to zase
úplně špatné. Některé výlety byly ztrpčovány nefunkčními provozovnami s
občerstvením nebo rouškami v dopravních protředcích, ale i přes všechna
omezení a opatření jsme realizovali 15 akcí. Podívejte se do fotogalerie na
stonožčích webových stránkách a připomeňte si a zavzpomínejte loňské
proběhlé akce alespoň na fotkách.
* Začíná poslední rok volebního období našeho spolku, poslední rok práce
současného výkonného výboru. Velmi ráda bych věřila, že bude lepší ve všech
směrech než ten právě uplynulý. Kalendář, který obdržíte bude chudší o
některé akce. Termíny nejspíše nebudeme moci pokaždé dodržet, ale plánovat
je třeba, protože bez plánů, snů a nápadů by nebyla ani realizce. Za výkonný
výbor vám slibuji, že se budeme snažit alespoň v nějaké míře naše plány plnit.
Každou Výroční členskou schůzi zakončujeme odsouhlasením našeho konání,
hospodaření i plánu činnosti pro další období (Usnesení). Tentokrát tak učinit
nelze a proto vás prosím abyste nám věřili a podpořili i v roce 2021.
* Na závěr vás vyzývám k pomoci zejména na Otevřené loděnici a Pouťovém
odpoledni. Tyto akce vyžadují mnoho úsilí a každý kdo již pomáhal a stále
pomáhá dobře ví, že jejich zorganizování není v silách jednoho, dvou nebo tří
lidí.
Prosím vás všechny, mějte i vy, kteří jste ještě neměli možnost vyzkoušet si
jaké je to stát ve stánku, jaké je to navézt i odvézt veškerý materiál, jaké je to
uklidit po akci velký stan a lavičky, pomozte i vy a přihlaste se nám včas před
akcí abychom mohli práci dobře zkoordinovat.
Potom zjistíte, že i když je příprava a samotný průběh někdy dřina, zůstane
vám radost a dobrý pocit z vydařené akce a společně stráveného času.
Přeji nám všem abychom si užili tento rok co nejlépe. Využijme každé volné
chvíle k výletům do přírody. Buďme na sebe opatrní a buďme zdraví abychom
se mohli sejít na společné vycházce, na společné cyklovyjížďce, na vodě nebo
jen tak v hospůdce si popovídat.

Ve Březině 21.1.2021

předseda TJ Stonožka Březina z.s.
Zdenka Horáčková
www.tjstonozka.cz

Zpráva o hospodaření v roce 2020
TJ Stonožka Březina – přehled příjmů/výdajů 2020
k 31.12.2019 - zůstatek banka
- hotovost

72032,12 Kč
19617,- Kč

k 31.12.2020 - zůstatek banka
- hotovost

76342,23 Kč
24208,- Kč

Výsledek

+ 8901,11 Kč

Podobnější rozpis
Příjmy celkem
obec
členské příspěvky
pouť
ost.přísp. na činnost
kasička loděnice
Výdaje celkem

33567,87 Kč
7960,- Kč
8730,-.Kč
8832,- Kč
6490,- Kč
1350,- Kč
24666,76- Kč

režie (pošt.,popl., pojiš., web) 1800,- Kč
loděnice
3200,- Kč
materiál (kabely, bedny)
7960,- Kč
občer.,přísp.členům,výročí
9900,- Kč
kalendář
1725,- Kč
Podrobnější vysvětlení k jednotlivým údajům vám ráda poskytne naše
hospodářka

3 vrcholy

cyklovýlet

pootevřená loděnice

Jizera

seniorská

