
Výroční zpráva o činnosti TJ Stonožka Březina z.s. 
za rok 2017

Milé kamarádky, milí kamarádi, vážení přátelé,
dovolte mi nyní, seznámit vás s činností celé naší TJ v uplynulém roce.

K poslednímu dni v roce 2017  čítala členská základna 61 členů. Mezi námi 
jsme přivítali nové členy Radku a Radka Vytinovi z Ploukonic.

Veškerá naše činnost byla financována z členských příspěvků a z finanční 
podpory Obce Březina a 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. 

Již v roce 2016 jsme se dohodli s Obcí Březina na tom, že sloučíme příspěvky 
se kterými pro nás Obec ve svém kažodoročním rozpočtu počítá abychom 
mohli koupit párty stan. Nežádali jsme tedy po dva roky o příspěvek na činnost 
a vloni zakoupený párty stan nám Obec Březina v celém rozsahu zaplatila. 
Nyní máme vlastní párty stan, máme také taneční parket, který byl vyrobený 
pro příležitost 100.výročí tělovýchovy v obci v roce 2014. Je na nás jak 
dokážeme tento materiál účelně využít. 
 Zatím, jak za chvíli uslyšíte v pokračování zprávy, jsme využili tento materiál 
velmi dobře na dvou akcích během loňského roku.

 Na den 7.dubna byla svolána brigáda na úklid loděnice a hlavně na inventuru 
materiálu v loděnici uskladněného. Byly vyřazeny staré nefunkční stany, 
krosna, rozbité přilby a vesty, z tohoto vybavení byl ponechán  pouze 1 stan 
Puťák. Vyřazený materiál byl odvezen do sběrného dvora. Byl proveden soupis 
materiálu, který v loděnici zůstává, proveden úklid a příprava na první akci na 
vodě.
 
 O tom jak si ve svém hospodaření vedeme vás seznámí  hospodářka Jana 
Nováková 

 V loňském roce jsme se takto společně sešli na jedné Výroční členské schůzi.
VV se  sešel na svých schůzích celkem 6x  - někdy v restauraci, někdy v 
soukromí u někoho doma, někdy v budově OU.



 
 
Pro rok 2017  bylo vypsáno na Informačním kalendáři mimo Výroční schůzi 15 
dalších akcí.  Pominu-li účast veřejnosti na Otevřené loděnici a Pouťovém 
posezení, zúčastnilo součtem na sportovních akcích více kolem 300 lidí. 
S účastí veřejnosti celkově kolem 900 lidí !! Taková účast nás zavazuje k tomu 
abychom ve své činnosti nepolevovali.
 
 Nyní si tedy připomeneme uskutečněné akce tak jak šly za sebou.
 

10. března se konala zde na Olšině Výroční členská schůze

První loňská turistická akce se uskutečnila 25.března.
Byla jí Jarní vycházka, kterou připravila a vedla Jana Nováková. Za  
krásného jarního počasí vyrazilo cca 33 turistů. Ti se vlakem dopravili do 
Mšena a odtud pěšky přes Kokořínský důl na Pokličky, Náckovu rokli a 
zpět do Mšena našlapali asi 13 km. Vlakem se opět vrátili domů.  Členové 
naší TJ byli zvýhodněni a jízdenka do Mšena jim byla zaplacena z 
pokladny TJ.  

Další společná turistika připadla až na 15.dubna. 
Již po 44. se turisté vydali na Velikonoční pochod Českým rájem. Opět, 
zatím netradičně, v sobotu před Velikonoci. Krásné asi dvacetikilometrové
trasy z Turnova přes Valdštejn, Kopicův statek, Kacanovy, Pohoř, 
Skokovy, Příhrazy na Olšinu, kterou  připravil Karel Horáček ml., se 
zúčastnilo krásných 60 turistů. Počasí i přes hrůzostrašnou předpověď 
vyšlo skvěle. Zakončení zde v restauraci Pod Hrady na Olšině s country 
muzikou.

Na datum 29.dubna byl naplánován sjezd Jizery. Protože předcházející 
týden stále pršelo a i na sobotu nebyla předpověď optimistická, přesunuli 
jsme akci o den dopředu. Jizeru jsme tedy z Malé Skály do Březiny spluli 
na čarodějnice 30.dubna. Vyplatilo se nám to, již nepršelo,ale svítilo 
sluníčko. Teplota se však pohybovala kolem deseti stupňů, takže 
opalovačka to žádná nebyla. Na čtyřech lodích C2 splouvalo a protože byl 
nižší stav vody tak místy i trochu drhlo 8 vodáků. Připravil, dopravu 
zajistil a vodáky směle vedl Josef Richtr.
 
6.května již panovalo příjemné jarní počasí ideální pro krátkou vycházku 



do přírody. Aleš Mužák proto vyzval turisty k prošlápnutí kousku Zlaté 
stezky Českého ráje. Do Bakova jsme odjeli vlakem a dále trasa 
pokračovala po červené značce přes Novou Ves, Klokočku, Maníkovice a 
Klášter  do Habru a  Mnichova Hradiště. Na  asi třináctikilometrovou trasu
si vyšláplo 15 turistů.  

Květen je měsíc jako stvořený pro vycházky. Toho využil Karel Horáček 
starší, který připravil první z vycházek nazvaných „pro ty, kteří již mají 
více času “. Tyto vycházky nejsou zařazené v našem informačním 
kalendáři a tudíž nemají pevný termín. Je tedy možné je přizpůsobit právě 
probíhajícímu počasí, ale  je také třeba pružně reagovat na jejich nabídku. 
Ta bývá vyvěšena několik dní před vlastní realizací ve vývěsce i na našich 
webových stránkách. 19.května bylo nádherně, téměř letně a pět turistek 
s jedním turistou odjelo vlakem do Semil. Vydali jsme se na nejvyšší 
kopec a rozhlednu Českého ráje. Po značené cestě přes Palučinské údolí  
jsme vystoupali na Kozákov, po občerstvení a odpočinku sestoupili kolem 
Radostné studánky na Špici a odtud  autobusem přes Turnov domů. 
Našlapáno bylo asi 11km. 

Stále jsme v květnu a stále nám přeje počasí. Proto byl i první jarní 
cyklovýlet, který se konal 27.května vydařený. A to i přes počáteční malé 
problémy, kdy se Romče se ztratil pes a musela ho hledat,  Pepovi se 
udělala na plášti boule, Petr dokončoval opravu kola a Aleš píchl dušičku. 
Na středně náročné trase přes  Podhoru  - Radostín –   Odolenovice –   – 
Voděrady – Záborčí  - po Greenway Jizera a Zrcadlovou Kozu zpět do 
Březiny najelo 19 cyklistů 65 km a vyjížďku zakončili u občerstvení u 
rybníka na Žehrově. Připravil a vedl Karel Horáček st.

Cyklovýlet kolem komína – tak pojmenoval další vyjížďku  Aleš Mužák.
Nenáročné asi 45km trasy se zúčastnilo 10.června 10 cyklistů. Trasa vedla
přes Příhrazy,  Žehrov, Věžák, Hrubou Skálu a Doubravici, pokračovala 
přes  Sedmihorky a  Turnov do Přepeř. Po občerstvení a odpočinku u 
„autobusu“ u jezu, dokončili cyklisté okruh dojezdem do Březiny.

24.června se v Pyšatce u Jizery konal již 3.ročník úspěšně se rozvíjející 
akce s názvem Otevřená loděnice. O této akci vypracoval K.Horáček ml.
samostatnou velmi podrobnou zprávu, která byla zaslána elektr. poštou 



všem členům,  byla vyvěšena spolu s fotografiemi ve vývěsce TJ a  
vyvěšena je na našich webových  stránkách. Proto se zde zmíním stručněji 
než si Otevřená loděnice zasluhuje.  
 
Letos nám počasí velmi přálo. Celkem se v průběhu soutěžního odpoledne 
a hudebního večera na loděnici vystřídalo odhadem více než 350 
dospělých a dětí.  Všichni měli možnost soutěžit a mnoho se zúčastnilo 
soutěží v  následujících disciplínách:
Lukostřelba, hod míčem na  koš, chůze po laně tkz. slack line, veslařský 
trenažér a oblíbená kanoistická slalomová dráha s třinácti brankami. Celé 
soutěžní odpoledne vyvrcholilo hromadným závodem v kategorii kánoí C2
na trati k Loukovskému mostu a zpět. 

Pro děti byl  k dispozici i nafukovací hrad a k dispozici všem byla řada 
sportovních pomůcek z nabídky společnosti DECATHLON, která nás letos
podpořila osobní účastí a materiální pomocí. Na Otevřenou Loděnici si 
opět našla čas i taneční skupina Bábrlinky, která letos uvedla novinku v 
jejich programu, variaci na téma Labutí Jezero. 

Letos poprvé se zde představil lodní modelářský klub FREGATA Bakov.  

Po celé odpoledne i večer, měli všichni návštěvníci k dispozici stánek s 
občerstvením a také letos  sklízela  velké úspěchy nabídka moučníků s 
láskou pečených našimi ženami.
Po podvečerním vyhlášení vítězů a udělení cen, vystoupila kapela  
Waldovy Matušky.

 Zorganizovat takovouto větší akci není v silách jednoho člověka, ale vždy 
je třeba aby jeden člověk celou akci koordinoval a tím byl Karel Horáček 
ml. celá zpráva,kterou vypracoval a s trochou zdravé nadsázky sepsal je i 
nedílnou součástí této zprávy a je k dispozici zde i těm, kteří si ji chtějí 
přečíst.
Od ČUS jsme i letos dostali finanční podporu a díky ní, ale  hlavně díky 
obětavé práci všech,  kteří nezištně obětovali svůj čas, pomohli akci 
připravit a zajišťovali hladký průběh programu jsme skončili v kladných 
číslech. Všem vám i ostatním, kteří pomáhali děkuji. 

 

O týden později 30.června proběhla  loňská v pořadí druhá vycházka 
„pro ty, kteří již mají více času“ . Nesla název Po značených i 
neznačených cestách povodí Zábrdky.



Sedm turistek v čele s organizátorem Karlem Horáčkem st. odjeli 
vlakem  do Mnichova Hradiště. U vlakového nádraží přestoupili do 
autobusu, směr Český Dub. Z Všelibic-Vrtek pokračovali  již pěšky přes 
Hlavici, Vápno, z Vápna dolů K Novému Mlýnu a podél Zábrdky cestou 
necestou, polem nepolem, roštím, bahnem  a překonáváním kmenů přes 
říčku Zábrdku k Pytlikovskému mlýnu, k Blažkovu  mlýnu a do Bukoviny 
na koupaliště. Zde malé občerstvení a busem domů. Celková  délka trasy 
cca 15 km. Počasí vyšlo perfektně i když nás strašily sem tam mraky, liják
se spustil v tom okamžiku, kdy poslední účastnice nastoupila do autobusu. 

 Na 15.červenec měl Karel Horáček st. připraven 70km cyklovýlet s 
názvem „Za klidem do prostoru“ . Bohužel nemohl ze zdravotních důvodů 
cyklovýlet vést. U vývěsky se sešli pouze tři oddaní cyklisté, trasu si 
upravili vzhledem k počasí, které nebylo příliš příznivé a projeli asi 48 km
. přes Klášter, Braňku, Novou Ves u Bakova, Bakov, Horní Stakory, 
Násedlnice, Koprník, Kněžmost, Branžež, Žehrov a přes Žďár domů. 

Náročnější, sportovní, ale krásnou trasu  ze Březiny přes Svijanský Újezd  
a Vorklebice, Letařovice, Český Dub, Kotel a Čertovu Zeď, Budíkov, 
Všelibice, Lísky, Podhoru, Nechálov a zpět  připravil a vedl 12.srpna Petr
Pospíšil.  Zvlněných 52 km s ním projelo šest cyklistů. Počasí jim celkem 
přálo.

Předloni, tedy v roce 2016, uspořádali soukromě Zdeněk a Katka  
Horáčkovi Pouťové posezení za starou školou u březinského kostela. To 
proto aby se obnovila tradice březinské Svatovavřinecké pouti, která se v 
minulosti vždy konala první neděli po svátku Sv.Vavřince a proto, že se  v 
posledních letech
 na historický termín pouti jaksi pozapomnělo. Pouťové posezení mělo 
úspěch a setkalo se s příznivým ohlasem občanů Březiny. Jak jsem se již 
dnes jednou zmiňovala, uspořádání takovéto větší akce je pro jednotlivce 
velká zátěž po všech stránkách. 
Naše TJ má ve svých Stanovách zakotveno v článku II. Odstavec 1.  o 
základním účelu a hlavní činnosti TJ, mimo jiné uvedeno, že budeme 
a)navazovat na zkušenosti z dlouhodobé činnosti a na tradice tělovýchovy, 
b) vytvářet podmínky a rozvíjet kulturní a společenskou činnost členů.
Ve starých zápisech TJ Sokol se již v roce 1920 píše o pořádání 
Svatovavřinecké pouti ve Březině zdejší tělovýchovnou jednotou.
Proto jsme uvítali, že Zdeněk s Katkou projevili zájem zařadit v roce 



2017 Pouťové posezení  mezi naše akce i přestože nebylo uvedeno na 
Infokalendáři. 
Pouťové posezení  tedy připravili a zajistili pod pod hlavičkou naší TJ 
Stonožka a s finančním přispěním Obce Březina Zdeněk a Kateřina 
Horáčkovi

Akce probíhala v  prostoru fotbalového hřiště v Březině. Výhodou zde 
oproti místu u kostela byla zavedená elektřina a voda. Celá akce byla 
velmi pečlivě připravována. Osloveni byli starší obyvatelé Březiny aby 
poskytli historické fotografie obce. Z kopií těchto zapůjčených fotografií 
byla připravena výstava, z fotek bývalého jezu i návsi byly vyrobeny 
magnetky pro následný prodej. 
Průběh nedělního odpoledne si nejvíce užívaly malé děti. K dispozici byl 
zapůjčený nafukovací skákací stan, probíhalo malování na obličej, byl 
postaven koutek pro děti se seznamováním s přírodou (lesní atelier spolku 
Semínko země), závody na odstrkovadlech s udělením cen vítězům a také 
cen útěchy pro všechny zúčastněné děti. Úspěch sklízela improvizovaná 
střelnice s ručně předem vyrobenými krepovými růžemi. Nechyběl ani 
stánek s kouzelníkem a jeho karetními triky, stánek s perníkovým zbožím, 
stánek s nafukovacími balonky a stánek s občerstvením. Naše ženy se opět
nezištně  postaraly o napečení buchet, koláčů, slaných tyčinek apod., bylo 
co nabízet.  V odpoledních hodinách hrála kapela Rodokmen a v podvečer 
roztancovala přítomné a zaplnila tak parket  kapela Víkend Rock.
 V průběhu odpoledne se postupně obloha zatahovala a večer vypukl silný 
déšť. Ani ten však návštěvníkům nezkazil náladu. Pouťového posezení se 
zúčastnilo cca 250 lidí. Skončili jsme tak jako na Otevřené loděnici v 
kladných číslech, tedy se ziskem. I tentokrát se na akci nezištně  podíleli i 
zcela nezainteresovaní lidé, např. Malování na obličej zajistila paní 
ředitelka z MŠ v Doubravě, ženy napekly moučníky, J.Richtr zajistil 
podium atd. Ale na vlastní pomoci při samotném zajištění tzn. naložení 
materiálu, laviček, postavení stanu a stánků, tanečního parketu, samotné 
obsazení stánku s občerstvením a další práce včetně ještě nočního úklidu 
se kromě pár jedinců mnoho členů nepodílelo. A toto mne zneklidňuje. 
Pokud se nezapojí více lidí bude obava z pořádání letošní pouti na místě.
 I přestože loňský ročník byl skvělý a skončil s dobrým ziskem. 
 

Ke konci srpna vždy bývá cyklovýlet na zakončení prázdnin. Vloni byl 
plánován na 26.srpna a měl jej zorganizovat Karel Horáček mladší. 



Bohužel byl dlouhodobě mimo ČR a nepodařilo se mu dohodnout 
náhradního organizátora. Tato akce se tedy nepodařila zajistit.

V polovině září tradičně pořádáme zájezd někam kde je hezky, kde se dá 
dobře ubytovat, kde je možnost dobré turistiky, případně cykloturistiky a 
hlavně v posledních letech se snažíme aby cíl zájezdu nebyl příliš daleko, 
tak kolem sta km, aby byl dobře dostupný, jezdíme vlastními auty.  
Hledání takového místa není jednoduché, jsme čím dál náročnější na 
kvalitu ubytování a nechceme za něj platit přemrštěné ceny. Při kalkulaci 
ceny zájezdu jsou vždy členové naší TJ zvýhodněni před nečleny.
 Myslím, že vloni se nám povedlo v termínu 14. - 17.září zajistit místo 
ubytování i místo výchozí pro turistiku velmi dobře. Vybrali jsme lokalitu 
Orlických hor. Zájezdu s názvem Zažijte Orlické hory se zúčastnilo 24 
turistů a jedno batole.  
 Ubytování s polopenzí ve dvou až třílůžkových pokojích bylo zajištěno v  
příjemném penzionu Satelit v Deštném. S přihlédnutím k předpovědi 
počasí i profilu cyklistických tras jsme kola nechali všichni doma a 
preferovali pěší turistiku. 
Na všechny dny pobytu bývá připraven program a trasy. Není však nutno 
dodržovat, každý si uzpůsobuje program i denní výběr tras ke své 
spokojenosti. Většinou však chodíme společně, je větší legrace, 
popovídáme si. Po příjezdu ve čtvrtek do penzionu se ubytujeme, sejdeme 
se na společnou večeři a seznámíme se s programem a nabídkou. 
Vzhledem k místu ubytování se  nabízela hřebenová túra ze Šerlichu do 
Říček. Ta v případě pěkného počasí nabízí úžasné výhledy, je stále na co 
koukat. Tato trasa byla připravena na pátek a protože k začátku trasy jsme 
potřebovali využít autobus, bylo nutné pátek dodržet. V pátek ráno po 
snídani jsme linkovým autobusem odjeli do mlhy a deště na Šerlich. 
Takovýto ráz počasí nás provázel po celé hřebenové trase cca 17 km. 
Bohužel, výhledy se nekonaly, ani povídání nám mnoho nešlo, protože 
jsme měli hlavy a uši schované v kapucách pláštěnek. Dokonce i dva 
kiosky s občerstvením, které by měly fungovat byly zavřené. Abych 
nelhala, kousek sluníčka jsem zahlédli při sestupu do Říček. V Říčkách 
naštěstí byla otevřena restaurace, mohli jsme se občerstvit a na 17:00 jsme 
měli objednán RadiBus Turista, dopravu pro turisty a cyklisty v Orlických 
horách. Večer v penzionu večeře, seznámení s programem na sobotu a poté
zábava, kytara, zpívání.
Sobotní program se nepodařilo uskutečnit dle programu.  Původně jsme 



chtěli odjet busem na Šerlich, přestoupit na další a odjet na prohlídku 
kostela v Neratově. Z Neratova jsem měli v plánu jít pěšky přes 
dělostřeleckou tvrz Hanička a Anenský vrch s rozhlednou do Říček, kde 
měl opět čekat RadioBus. Bohužel  nám v pátek večer volali z dispečinku, 
že řidič Radiobusu onemocněl a nemají náhradu. Nebylo tedy nutné 
abychom šli na trasu všichni společně a rozdělili jsme se po skupinkách. 
Každá si nalezla svou vlastní trasu, někdo odjel do Neratova autem, někdo 
se jel podívat na na Grulichovu skalku – Alpinárium v Sedloňově, kde 
jsme měli domluvenu návštěvu na neděli  a další na dělostřeleckou tvrz 
Skutina také v Sedloňově, další skupinka šla pěšky přes Šerlišský mlýn na 
Masarykovu chatu na Šerlichu a okruhem přes Luisiino údolí se vracela 
dolů do Deštného. Večer jsme se opět sešli na večeři a poté měli co 
vyprávět. 
Nedělní program jsme si opět přizpůsobili tak abychom poznali co nejvíce.
Kdo nebyl v Neratově, navštívil Neratov a opačně. Cestou domů se ještě 
mnozí zastavili v Novém Městě nad Metují.  Akci připravili Karel a 
Zdenka Horáčkovi. (ještě dodám, že před dnešním promítáním historických diapozitivů, budou 
promítnuty fotky tz této akce)

Výčet akcí se pomalu chýlí ke konci.
 Je podzim a na řadě jsou  Tři vrcholy Českého ráje již 43.ročník. Pochod
se chodí vždy první říjnovou sobotu a tentokrát vyšla na 7.října.
Jako bychom si pěkné počasí vybrali začátkem léta, nyní se nám nedaří. 
Počasí, které tomuto datu předcházelo bylo daleko horší než nepříznivé, 
bylo prostě hnusné.
 Ale!! V sobotu se déšť trochu zklidnil. Vlastně zmokli opravdu jen ti, kteří
měli odvahu vstát brzy ráno a odjeli na padesátku. A to ještě jen ti, kteří 
nestihli před deštěm doběhnout do restaurace. Tentokrát bylo otevřeno na 
turistické chatě na Kozákově. Během dne déšť buď ustával, nebo jsme se 
mu vyhýbali. Přesto..teplota kolem 10ti stupňů na počtu účastníků 
nepřidala. Na padesátce osm turistů, na třicítce devět turistů. To znamená 
účast na Třech vrcholech byla nejnižší v historii této akce. Mělo to ale 
jednu výhodu. Zakončení pochodu probíhalo v malé Hospůdce Pod 
Drábskýma na Olšině a vešli jsme se tam. Pozvánky a posezení zajištoval 
Aleš Mužák.

Na den vzniku samostatného československého státu 28.října byl 
naplánován celodenní výlet jehož cílem byla posvátná hora českého 



národa Říp. Den byl tentokrát bez deště, ale velmi větrný. Pět lidí odjelo 
ráno vlakem a pět lidí autem do Roudnice nad Labem.  Společně již po 
svých nohou prošli trasu přes Krabčice a Rovné a vystoupali na horu Říp. 
Tam si prohlédli rotundu a využili všech dostupných vyhlídek k 
rozhlédnutí do kraje kolem, sestoupili do vesničky Ctiněves a odtud se 
vydali na cestu domů se zastávkou a posezením U Kvapilů v Mnichově 
Hradišti.V silném větru našlapali asi 9km. Připravila a zajistila Eva 
Mužáková 

Již poněkolikáté jsme Tajný výlet odtajnili. To proto, abychom nalákali 
turisty k účasti. Je však čím dál těžší nalézt takové místo, kde jste ještě 
nebyli a hlavně které je dostupné pěšky tam i zpět nebo alespoň lze využít 
veřejnou dopravu. Na 18.listopad jste obdrželi pozvánku na Odtajněný 
výlet spojený s exurzí do úpravny vody v Rečkově. Tento zajímavý cíl 
byl už použit v roce 2014 kdy tam Zdeněk Horáček organizoval 
cyklovýlet. Tenkrát pršelo a cyklistů se zúčastnilo velice málo. 
Exurze však byla natolik zajímavá, že jsem ji jako cíl použila i letos pro 
Tajný výlet.
Jak jinak, počasí bylo zase ošklivé, syrové, pošmourné, vlezlé. Prostě 
listopadové. Ale neodradilo 52 účastníků, kteří se zlákat nechali. Odjeli 
jsme vlakem do Bakova a odtud po svých do Rečkova. Cestou jsme se 
zastavili na teplý čaj a studené pivo v restauraci Na Veselce v Nové Vsi a 
pokračovali tak, abychom byli včas u brány do úpravny vody. Zde již před 
14tou hodinou čekali další účastníci, kteří se dostavili autem. Přednáška  s 
exurzí byla velmi zajímavá, průvodce se nám všem maximálně věnoval, i 
když byl zprvu zaskočen takovým množstvím lidí. Bravurně si však s námi
poradil. Na zakončení a posezení s country hudbou jsme měli zamluvena a
několikrát potvrzena místa v restauraci Na Růžku v Bakově. Ale tam se  na
nás po našem hromadném příchodu tvářili jako na zjevení. Bylo nás sice 
již o něco méně, asi 45, ale paní hostinská prý ještě tolik lidí najednou v 
hospodě neměla a najednou se moc divila, že budem hrát a zpívat a že to 
asi nestihne a a a . nakonec stíhala, najedli jsme se napili jsme se, pobavili 
a vlakem ve večerních hodinách odjeli domů. Připravila Zdenka 
Horáčková
  



Na poslední akci loňského roku jsem se těšila. Ano s přípravou Mikulášské
nadílky je práce, ale s kterou akcí práce není. A tahle poslední před vánoci 
mívá takové předvánoční kouzlo.
Je spojena s vycházkou v přírodě, s dárky, se zábavou a radostí dětí. Tak 
tomu bylo i v neděli 10.prosince.
Skupina 9 dětí s rodiči vedená Evou Mužákovou se vydala kolem rybníku 
Oběšeňák a střední cesou na Olšinu. Cesta byla špatná, blátivá, ale počasí 
bylo pro vycházku příjemné.   
Samotní dospělí, kteří se účastnili Předvánočního vejšlapu a vedl je Karel 
Horáček st. prošli trasu ze Březiny přes Krásnou Vyhlídku a Příhrazy na 
Olšinu. Byli pouze tři..
Hlavní program v restauraci Pod Hrady na Olšině začíná vždy loutkovým 
divadlem. Než si Loutkový soubor , který se nazývá Na židli, připravil 
scénu, dorazilo dalších 12 dětí. Po skončení Pohádek o pejskovi a kočičce 
se děti dočkaly příchodu Mikuláše a jeho družiny, kterou vedl Aleš Mužák 
a také námi připravených  dárků. Letošní ročník byl na účast velmi slabý, 
bylo málo dětí i dospělých. Ani tombola, moderovaná Janou Novákovou 
nebyla tentokrát příliš úspěšná neboť celkově bylo v restauraci velmi málo 
hostů. 
Na organizaci této akce se podílí všichni členové VV.
   
 Ještě si zaslouží zmínit  pravidelné cvičení žen, které pod vedením Evy 
Mužákové probíhá jednou týdně v prostorách Obecního úřadu a tím  výčet 
akcí loňského roku končím.

Dnes máte před sebou nový  Kalendář akcí. Je vydáván nepřetržitě od roku
2008 to znamená, že má letos 10.výročí, zaslouží si tedy malou změnu. 
Našim sponzorům uvedeným na Kalendáři jsme vděčni za jejich podporu, 
rozhodli jsme se tedy věnovat jim více místa. To však není možné na této 
malé skládačce a tak kromě jejich názvu a telef .kontaktu jsou další 
informace o nich vyvěšeny na našich webových stránkách spolu s 
funkčními odkazy na jejich webové prezentace. To je i zmíněno v 
poznámce na kalendáři. 
Více prostoru naopak věnujeme prezentaci našeho spolku a především 
informacím o námi pořádaných akcích, tak aby kalendář plnil svůj pravý 
účel a zval zájemce k účasti.



Naše webové stránky fungují, jsou pravidelně aktualizovány a mimo 
informací a zveřejňování akcí zde naleznete i Fotogalerii s obrázky ze 
všech našich uskutečněných akcí. Pokud nemůžete z některé akce fotky 
nalézt, je to tím, že je výbor neměl k dispozici. Proto vás moc prosím, 
pokud fotíte a chcete své fotky nabídnout ke zveřejnění neváhejte nás 
oslovit. Stačí několik snímků abychom měli fotogalerii úplnou. Vloni jsem
požádala Sašu Zezulovou a ta nám nafotila krásné obrázky z Otevřené 
loděnice. 
Pavlína Kvapilová nám zase dodala několik velmi pěkných obrázků z 
Celodenního výletu na horu Říp. Děkuji oběma.

V  roce 2019 se budou konat volby nového VV.
Současný VV má tedy před sebou poslední rok svého funkčního období.
Přeji nám tedy do posledního roku práce především trpělivost s úřady a s 
byrokratickou administrativou, která  nám ubírá sil na samotnou práci při 
organizování akcí.

Vás, všechny členy naší TJ prosím o maximální pomoc na akcích, které 
není v silách samotného VV uskutečnit. To znamená, hlavně při akcích pro
veřejnost kdy je potřeba zabezpečení (obsazení stánků, navážení stolů, 
lavic, závěrečného úklidu atd.). Taková dobře zorganizovaná a 
zabezpečená akce nám kromě radosti z vlastní realizace přinese i nějakou 
korunu do naší spolkové kasy.    

Jak ji využijeme ???  Nápady mohou být tématem třeba i v dnešní diskusi.
 
Vyzývám nás všechny k přímé účasti na připravených akcích. Možná to 
zní jako fráze, ale fráze to není. 
Každý jste jistě někdy něco organizoval, třeba v práci, v rodině. Proto víte,
že příprava třeba i zdánlivě malé akcičky vyžaduje od organizátorů nápad 
a nadšení bez nichž není realizace  možná. 
Ale především vyžaduje čas. Spoustu času. A čas je „nedostatkové zboží“ 
pro většinu z nás.
Dobrovolná práce ve spolku je v dnešní hektické době obdivuhodnou 
činností. 
Že si této práce vážíme, dokazujeme hlavně svojí podporou a svojí účastí 
na těchto připravených akcích 



Přeji vám jistý krok na výletech, bezvadné počasí na vašich cestách a nám 
všem společně přeji pevné zdraví.
Těším se, že se budeme opět setkávat.

Velmi děkuji za vaši pozornost.
V Olšině  16.3.2017                                       předseda TJ Stonožka Březina
z.s.
                                                                                 Zdenka Horáčková

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 


