
Výroční zpráva o činnosti TJ Stonožka Březina z.s. 
za rok 2016

Milé kamarádky, milí kamarádi, vážení přátelé,

máme za sebou další rok a je mi potěšením, že vás mohu přivítat  na prvním 
letošním společném setkání. Ráda vás seznámím s činností celé TJ a s činností 
VV.  

K poslednímu dni v roce 2016 čítala členská základna 59 členů,mezi námi jsme 
přivítali  nové členy Ivanu Melicharovou, Tomáše Konývku, Janu a Martina 
Valentovi.
 
Veškerá činnost byla financována z členských příspěvků, které jsme si 
odhlasovali již v roce 1993 a z finanční podpory  některých firem (jsou uvedeny
na kalendáři a na našich webových stránkách). Jedna z akcí pro veřejnost 
(Otevřená loděnice) byla podpořena finančním darem z projektu ČUS Sportuj s 
námi.  Znovu jsme tedy v listopadu 2016 podali přihlášku do tohoto projektu a 
v lednu tohoto roku jsme obdrželi kladnou zprávu o dalším zařazení do 
projektu.  
Záměrně nezmiňuji příspěvek od Obce Březina. Vloni jsme o příspěvek 
nežádali. Došlo k ústní domluvě s Obcí, že  příspěvky za dva roky sdružíme a 
vyšší částku, použijeme na nákup párty stanu, který plánujeme využít při 
letních akcích.  
 Vloni jsem vás informovala o dokončení nového přívěsného vozíku a o tom, že
se starý vlek snažíme prodat. To se nám v květnu podařilo a vlek byl prodán 
Skautskému vodáckému oddílu do Prahy. Tím byly  náklady nového 
mobilnějšího vleku minimalizovány.  ( 4 lodí a 8 kol, nebo 8 lodí, případně 12 
cyklistických kol).

 Podrobněji se o hospodaření rozhovoří ve své zprávě hospodářka Jana 
Nováková 

 V loňském roce byla jedna Členská schůze, tou byla schůze Výroční. VV se  
sešel na svých schůzích celkem 6x  - někdy v restauraci, někdy v soukromí u 
někoho doma. 
Na podzim nám vyšel vstříc starosta obce R.Drázský a my nyní můžeme 



využívat místnost na Obecním úřadě.  
 
Pro rok 2016 bylo vypsáno na Informačním kalendáři mimo Výroční schůzi 15 
dalších akcí.  Na  těchto akcích se celkem zúčastnilo součtem více jak 500 lidí!!
 Jak to již bývá, některé akce se podařily více, jiné méně. Jedna akce se  zajistit 
i přes veškerou snahu nepodařila.
 Ohlédnutí za společnými zážitky bývá příjemná záležitost a tedy ráda 
uskutečněné akce připomenu.  

Březen 2016

První jarní akcí byl Velikonoční pochod Českým rájem. Loňský 43. ročník 
proběhl 26.3. Tentokrát netradičně a to nejenom proto, že v rámci státem 
přidaného svátku se pochod nekonal o Velikonoční neděli, ale  uskutečnil se v 
sobotu. Netradiční byl i využitím dopravy. Protože ani vlakové ani autobusové 
spojení nám nevyhovovalo tak jak bylo třeba, byl objednán a v Turnově před 
nádražím pro nás přistaven autobus. 
Tento den nezačal moc pěkně, pršelo, byla zima a tím vznikly i oprávněné 
obavy zda autobus obsadíme a tím i zaplatíme.
Po vystoupení všech účastníků z vlaku v Turnově však nastaly obavy zcela 
opačného rázu. I řidič autobusu pochybovačně kroutil hlavou. Zdálo se, že 
kapacita autobusu nestačí. Následoval přesun do Ktové. Zde zdlouhavý výstup 
všech cestujících z autobusu probíhal ještě za deště,který provázel i první 
kilometry,  ale přes den se počasí postupně umoudřilo. Z Ktové trasa 
pokračovala přes Vidlák, Čertoryje, Skokovy a Příhrazy sem na Olšinu.
K závěrečnému posezení zahrál Rodokmen. Celkem asi 22 km absolvovalo cca 
70 dospělých  a 20 dětí. Akci připravil, zajistil a vedl Karel Horáček ml.

Duben
 
Jarní vycházka Kolem dokola Máchova jezera se uskutečnila 16.dubna 
Vlakem se turisté přesunuli do Starých Splavů a procházkou kolem jezera přes 
některá vyhlídková místa se dostali až do Doks. I přes proměnlivé a chladné 
počasí s občasnými přeháňkami byla účast vysoká. 12ti km trasu absolvovalo 

asi 40 turistů. Připravila  a vedla Jana Nováková                                          

Květen
 
Na Májovou vycházku  s podtitulem  Křížem krážem Maloskalskými 
vyhlídkami  se turisté  vydali 7.5. za krásného počasí do oblasti Maloskalska. 
Veselou příhodu zažili nejenom naši účastníci, ale i další cestující na vlakovém 



nádraží v Turnově. Vlakové soupravy stály na jiných kolejích než bývá 
zvyklostí  a tak probíhalo veliké a chaotické hemžení cestujících  mezi 
kolejemi..Nakonec se všichni naši turisté dostali v pořádku na Malou Skálu a 
zde prošli trasu vedoucí přes několik krásných vyhlídek. Vraceli se přes 
Michovku k Zrcadlové Koze a do Turnova. 
Na celkových  asi 15 km se účastnilo opět asi 40 turistů. Akci připravil a vedl 
Aleš Mužák

Na 21.5. byl připraven První jarní cyklovýlet.  Cílem výletu byla návštěva 
obnoveného parostrojního pivovaru v Lobči. Středně náročná, ale opravdu 
krásná trasa byla naplánována tak, aby ji zvládli všichni. Byl využit nový přívěs
a kola byla převezena do stanice Bezděz, kam cyklisté dorazili vlakem. Odtud 
se vydali již na kole a malebnou kokořínskou krajinou dojeli až do Lobče. Na 
celkové  trase i s návratem do Březiny našlapali cca 50 km. Den byl krásný, 
plný sluníčka, počasí přálo. O dopravu se postaral Karel Horáček st., účastnilo 
se 7 cyklistů. Výlet připravil a vedl Zdeněk Horáček.

Červen 

Cyklovýlet Za zmrzkou  se  konal 18.6. - trasa směřovala přes Osečnou a 
Lázně Kundratice do Stráže pod Ralskem. Cílem výletu byla zmrzlinárna s 
denně nabízenými 140 druhy zmrzlin. Testování mnoha příchutí bylo 
příjemným relaxem našich cyklistů.  Ti po odpočinku  pokračovali 
cyklostezkou směrem na Noviny pod Ralskem (se zastávkou u Průrvy 
Ploučnice),  přes bývalý vojenský prostor do Mnichova Hradiště a do Březiny. 
Délka trasy byla cca 83 km a  účastnilo se  5 cyklistů. Výlet připravil a vedl 
Aleš Mužák.

Další akcí v červnu byl 2.ročník akce Otevřená loděnice 25.6. -  
Jejím účelem je přilákat širokou veřejnost, motivovat ji k zapojení do našich 
činností příjemnou zábavnou formou  a  zapojit především děti. Myšlenka  této 
akce i úspěch prvního ročníku pomohl  k získání dotace z programu ČUS 
Sportuj s námi.   
Je samozřejmé, že i vloni akci předcházelo mnoho hodin práce při přípravách a 
potom i při samotném konání. Opět díky pozemku zapůjčenému ZD Březina   
bylo vytvořeno dočasné vodácké  tábořiště  v Pyšatce a zde bylo zajištěno 
zázemí pro soutěže dětí i dospělých a  stánek s občerstvením. Naše děvčata 
napekla zákusky a koláče, v provozu byla udírna.
Červnové datum se také nabízelo  k tomu abychom sloučily Zábavné odpoledne
pro děti v rámci Dne dětí  s  Otevřenou loděnicí. Však děti byly zohledněny 



nejvíce. Kromě mnoha soutěží na souši i na vodě pro malé i velké děti byl vloni
nově připraven velký nafukovací skákací hrad. Dětmi byl přivítán s velkým 
nadšením  a občas jej  nebylo pod drobotinou ani vidět. Na své si přišli i 
dospělí. Soutěžní disciplíny nakonec vyvrcholily závodem posádek lodí v 
kategorii C2 na trase k loukovskému mostu a zpět. V odpoledním programu 
excelovala  taneční skupina Bábrlinky, která v pruhovaných retro plavkách 
tematicky zapadla mezi vodáckou veřejnost a bez nároku na honorář všechny 
výborně pobavila.
Po Jizeře připlouvalo hodně vodáků a mnozí se zapojili do zábavy a  zůstali s 
námi až do dalšího dne. 
Bohužel tento den byl významně poznamenán počasím. Od rána panovalo velké
parno, předzvěst bouřky. Ta se dostavila v plné síle odpoledne spolu s 
obrovskou průtrží mračen. Hodně lidí odešlo do svých domovů neboť nevěřili, 
že se bude moci vůbec pokračovat. Vyhlášení vítězů soutěží proběhlo tedy již za
menšího počtu účastníků, ale zábava pokračovala. Pod stanem zapůjčeným 
firmou Vrabec a Vrabec nepršelo a bylo dobře. O večerní zábavu se starala 
kapela Rodokmen.
Akci navštívilo více než 150 dospělých i dětí.
  Na celkové realizaci se podílelo mnoho lidí, vás členů i ostatních, kteří 
pomáhali. Za celou akci zodpovídal  Karel Horáček ml. 

Červenec 

16.července vyjelo 12 cyklistů na výlet  známou a osvědčenou trasou, která 
se neomrzí.
Podél řeky Jizery, říčky Kamenice a jejího přítoku Vošmendy vystoupali až na  
Bozkov. Celá tato krásná trasa dává  možnost maximálně využít cyklostezky a 
velmi málo používané silničky. Po odpočinku u skleničky moravského vína v 
občerstvení Pod Slívou se domů vraceli přes Koberovy a Besedice. Počasí 
přálo, najeto bylo 76km  Připravil a vedl Karel Horáček st.

Srpen

 Na 6.8. byl připraven cyklovýlet s využitím vozíku pro kola aby se 
plánovaná trasa na kole zkrátila na 70km. Cílem bylo Kersko, hájenka 
Bohumila Hrabala.  Nabídky cyklovýletu však využili pouze dva cyklisté a 
zajeli celou trasu tam i zpět na kole. O zkrácení neměli zájem. Najeli tak cca 
130km. Připravil a vedl Petr Pospíšil

Další výlet s názvem Cykloflákárna kolem komína se konal 27.8. – jak již 
sám název napovídá jednalo se  nenáročnou  trasu vhodnou i pro malé děti. 



Vedla na Zásadku, na Skalku a po lesní cestě do Branžeže. Rovinkou kolem  
Suhrovických rybníků do Drhlen, krátkým prudkým stoupáním na  Čížovku a 
polními silničkami do Střehomi. Cyklisté si odpočinuli v hospůdce U zvoničky 
a pokračovali kouzelným údolím Plakánku k hradu Kost, do Žehrova a do 
Březiny.
 V horkém letním odpoledni najelo 17 cyklistů 35 km. Připravil a vedl Karel 
Horáček ml.
  
Září

Babí léto v Krkonoších v termínu 15. – 18.9.2016 odjelo prožít  21 dospělých 
a 2 děti. Ubytování s polopenzí bylo zajištěno v boudě Pod Studničnou v Peci 
pod Sněžkou. Pro turisty velmi příhodné výchozí  místo. Na všechny tři dny byl
připraven výběr tras náročnějších i méně náročných, tak aby si každý mohl 
vybrat. Třešničkou na dortu se však pro naprostou většinu stal výstup na 
Sněžku. Počasí přálo téměř po celou dobu pobytu. Velmi silný déšť zastihl 
turisty až při návratu z túry v sobotu odpoledne. To už však měli na základnu 
jen cca 2km. Členům naší TJ (bylo jich 17) bylo přispěno z pokladny TJ.
O přípravu a zajištění  prodlouženého víkendu se postarali Karel a Zdenka 
Horáčkovi.

Říjen
 
První říjnová sobota patří každoročně Pochodu přes tři vrcholy Českého 
ráje. Vloni na 42.ročníku 1.10. nám počasí opravdu přálo, místy kolem 25 st., 
dá se říci letní počasí, odpočinková zastavení při cestě se konala venku na 
terasách restaurací.
„Padesátku“ absolvovalo 9 turistů. Na  „třicítce“ se pohybovalo turistů o něco 
více, asi 30. Zakončení bylo domluveno v restauraci na Olšině. Zajistil Aleš 
Mužák

Zajímavým nevšedním cílem celodenního výletu pro 29.10.  se stal hrad 
Kumburk, jehož zbytky jsou chráněny jako kulturní památka České republiky .
 Vlakem jsme odjeli do Staré Paky a odtud se vydali již pěšky na zříceninu.
Výstup na hrad stojí za trošku námahy, odměnou nám byl krásný výhled na 
krajinu Českého ráje i Podkrkonoší.
Bylo chladno a foukal  silný chladný vítr, bohužel hospůdka u hradu již 
nefungovala, přestože provozovatelé při zajišťování akce slíbili že bude  
možnost občerstvení. O to příjemnější byla zastávka při zpáteční cestě  v 
hostinci Na Klepandě. Teplo a teplý oběd nám dodal dalších sil k dalšímu 
pěšímu pokračování do Lomnice nad Popelkou, autobusem do Turnova a 
vlakem domů. Posezení na zakončení výletu proběhlo v restauraci U Čapků v 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


Doubravě.  Celkově 30 turistů našlapalo cca 15 km. Připravila a zajistila Eva 
Mužáková

Listopad
Tajný výlet - ( turisticko-poznávací), který bývá odtajněn již na pozvánkách ,s 
podtitulem  Horolezci v oblasti Drábských světniček a Příhrazských skal se 
uskutečnil  19.11. Tato sobota nezačala vůbec dobře. Vydatný déšť s teplotami 
kolem 7 st. a větrem, to tedy na vycházku mezi skalami vůbec nelákalo. 
Upřímně, ani jsme nečekali, že se někdo na místo odchodu dostaví.  Avšak ti, 
kteří měli opravdový zájem, se odradit nedali ani velice špatným počasím. V 
pláštěnkách, v kapucích a s deštníky se vydalo do skal celkem 27 turistů (z toho
dvě  děti 11 a 1 rok). Komentovanou prohlídku vedl Jan Patočka z Mnichova 
Hradiště. Mnohé z nás, kteří zde žijeme od dětství názvy některých skal 
překvapily, zajímavé bylo Honzovo vyprávění o historii lezení v naší oblasti. 
Završení prohlídky bylo u skály Kobyla a závěrečné posezení v Příhrazích.

Prosinec
Na prosinec byla plánována pouze jedna akce. Akce na uzavření turistické 
sezony a k uvítání předvánočního období. Tou akcí byl již po osmé
 Předvánoční  vejšlap  spojený s  Mikulášskou nadílkou. Vloni připadlo 
datum na 10.12.  Na trasu pro dospělé vyrazili na cca 8km pouze 4 turisté, 
dětskou krátkou trasu cca 3,5 km absolvovalo 18 dětí a 11 dospělých. Další děti 
dorazily s rodiči přímo do restaurace  na Olšině takže ve finále bylo dětí 26 a 
konečná suma všech účastněných dětí i dospělých se pohybovala kolem 
padesátky. Loutkové představení turnovského souboru Na židli s pohádkou O 
slepičce kropenaté opět sklidilo velké nadšení dětí. Právě  tak i Mikuláš s dárky 
(námi připravenými balíčky). Zájem  o tombolu byl velký a tentokrát si  
losování užívaly i větší děti.
Na přípravě i organizaci akce se podílely Jana Nováková, Eva Mužáková a 
Zdenka Horáčková. Dospěláckou trasu připravil a vedl Karel Horáček st. 
Mikuláše zajistil Aleš Mužák, za stromeček děkujeme Zdeňkovi Váňovi. Za 
hladký průběh akce patří poděkování i dalším, kteří ochotně přispěchali na 
pomoc kdykoli bylo  něco potřeba. Rozzářené oči  dětí nám byly tou nejlepší 
odměnou. 

Mimo akce s pevnými termíny vám byly nabídnuty a uskutečnily se dvě kratší 
vycházky. Ta první se uskutečnila v pátek 22.4. a vedla z Turnova přes 
zříceninu Rotštejn do Sedmihorek,  druhá v neděli 28.8.vedla z Návarova podél 
říčky Kamenice přes Bozkov do Spálova. Obě 14 km vycházky, připravil a vedl
Karel Horáček st. Celková účast na obou byla 12 turistů.



Jak jsem již v úvodu říkala, jedna akce dle kalendáře se nám zajistit nepodařila.
Tou akcí byl Sjezd Jizery. Byly vyhlášeny dva termíny (1.5. a 24.9.). Ani jednou
nebylo příznivé počasí a hlavně byla nouze o vodu, velmi nízký stav. Proto ani 
nebyl z vaší strany zájem a sjezd Jizery se k lítosti nás i organizátora Josefa 
Richtra neuskutečnil. 
Během roku probíhalo pravidelné cvičení žen, děvčata se scházela 2x týdně v 
průměrném počtu 6ti v budově Obecního úřadu. Za obětavé vedení děkuji 
cvičitelce  Evě Mužákové.  

Nyní končím výčet našich společných akcí.

 Mnozí z vás ale vykonali  v loňském roce akce a výlety soukromé nebo se 
zúčastnili  akcí připravených jinou organizací. 
Nemohu však vědět o všech vašich aktivitách a věřím, že nás všechny zajímá co
kdo v minulém roce podnikl. Jak se říká, máme  stejnou krevní skupinu, 
Proto jsem vás požádala  v průběhu ledna prostřednictvím poslaného emailu  o 
informace o vašich aktivitách. A na  moji výzvu se ozvali  Richtrovi a Aleš 
Mužák.  Jarka Petrboková a Josef Richtr odjeli na  cyklodovolenou  do  Irska na
12 dní, V jihozápadní části s úžasným skalnatým pobřežím Atlantiku, 
nádhernou přírodou, tradičními vesničkami a skutečně zelenou přírodou najeli  
asi  400 km, irské notoricky proměnlivé počasí se vydařilo.
Jejich dlouhé čekání na vhodný termín stálo to za to.
Aleš Mužák s přítekyní Pavlínou podnikli expedici do Arménie.  Na začátek 
jejich 18ti denní cesty odletěli v květnu v květnu do Gruzie do Tbilisi,
Odtud  postupovali stopem a různými druhy veřejné dopravy do Jerevanu v  
Arménii. Cestou navštívili zajímavá místa, historické a kulturní památky a  
poznávali pohostinnost lidí. Zakusili i zimu a kroupy velikosti tenisových 
míčků v horách ve výšce 2000m. 
Jarce, Pepovi a Alešovi moc děkuji za informace a těším se až si po skončení 
schůze budu moci společně s vámi prohlédnout fotografie.

 Nyní zmíním akce, o kterých jsem se doslechla nebo je absolvovala sama. 
Někteří z vás podnikli zimní výstup na nejvyšší horu Česka Sněžku, další na 
nejvyšší horu Slovenska Gerlach, mnozí vystoupali na naši místní horu Mužský
v rámci vzpomínkového pochodu na Vl. Drázského, mnoho z vás se zúčastnilo 
zájezdu do Vysokých Tater.  Oblast vulkánů Auvergne ve Francii poznávali na 
kole Zdenka a Karel Horáčkovi a v krásné hodně zvlněné krajině najezdili 
640km,také vloni putovali na kole po České republice, tentokrát kratší vnitřní 
890km okruh republikou. Už jsem se tu v loňském roce zmiňovala o možnosti 



cestování vlakem zdarma pro lidi v důchodovém věku po Slovensku . Opět 
jsme ji já i Karel využili a procestovali další část Slovenska, tentokrát jsme  jeli 
na východ a odtud jižním Slovenskem pokračovali zpět. 
 
 Je mi líto, že nikdo další na moji výzvu nereagoval ani po připomenutí. Vždyť i
jednodenní výlet nebo vycházka po okolí s objevením nějaké zvláštnosti, 
zajímavosti může být pro ostatní  inspirací. Spousta z nás najezdila mnoho 
kilometrů na kole i nachodila pěšky jak v blízkém okolí tak po Českém ráji, v 
Podkrkonoší a jinde. 
 Doufám tedy, že alespoň tak jak bývá zvykem, jsou mezi vámi ti, kteří přinesli 
své fotografie z cest a prosím abyste využili prostor v  diskusi i po skončení 
schůze pro vaše vyprávění. 
 
 
V prvních  březnových dnech jste dostali do svých poštovních schránek nové 
Infokalendáře s akcemi vypsanými pro letošní rok. Pod každou z akcí je  
uvedeno pouze jedno jméno.  Jméno toho, kdo za  zajištění akce zodpovídá, 
toho kdo  celou akci koordinuje. Protože akce většího rozsahu není v silách 
jednoho člověka připravit a  uskutečnit,  určitě se i letos obrátíme s prosbou o 
pomoc na vás na členy. Tímto  definitivně končím ohlédnutí za uplynulým 
rokem 

Nyní vás prosím o už jenom malou chvilku trpělivosti, ale o to větší 
pozornost. 
V odstavci o financování naší činnosti  jsem se zmínila o tom, že výši členských
příspěvků tak jak dosud platíme (100 a 80) jsme si odhlasovali na členské 
schůzi již v roce 1993 !! 
Tato částka je již 23 let stále stejná. Po 23 let jsme všichni přispívali měsíčně 8 
Kč bez ohledu na zvyšování nákladů na vše. Proto věříme, že zvýšení příspěvků
se setká z vašich řad s pochopením. 
Navrhujeme zvýšit  příspěvek na 150 Kč  ( což činí 12,50 Kč /měsíc) pro člena, 
studenti, MD a důchodci by přispěli částkou 120 Kč. 
O návrhu budeme hlasovat v samostatném bodu jednání.  
Závěrem vám přeji hodně zdaru, jistý krok na výletech, bezvadné počasí na 
vašich cestách a nám všem společně přeji pevné zdraví.
Těším se, že se budeme potkávat na nabídnutých akcích.
Děkuji za vaši pozornost.

V Olšině  10.3.2017                                       předseda TJ Stonožka Březina z.s.
                                                                                 Zdenka Horáčková



 

 


