
Výroční zpráva o činnosti TJ Stonožka Březina z.s. 
za rok 2018

Milé kamarádky, milí kamarádi, vážení přátelé,

nescházíme se zde jenom proto, že zase uplynul rok, ale také 
proto, že uplynulo tříleté volební období. Hned v úvodu si tedy 
dovolím poděkovat dosud výkonému výboru i revizní komisi za 
jejich práci. Z pozice  předsedkyně našeho spolku tedy děkuji 
Alešovi Mužákovi, Karlovi Horáčkovi ml., Janě Novákové a Evě 
Mužákové za práci ve výboru, děkuji Jarce Petrbokové , Karlovi 
Horáčkovi st. a Janě Vaníčkové za práci v revizní komisi.  
Nyní vás ráda seznámím se základními informacemi a s činností v 
roce 2018. Budu se snažit být jak to půjde stručná aby bylo dost 
času na diskusi.

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. Podrobněji se o hospodaření rozhovoří ve své zprávě 
hospodářka Jana Nováková 
VV se sešel na svých schůzích  5x,  mimoto se dva zástupci VV 
účastnili jedné volební Valné hromady ČUS v  Mladé Boleslavi. 
Uskutečněna byla  jedna Výroční členská schůze v březnu. Na 
výborových schůzích se zatím scházíme v soukromí,  paní 
starostka Obce  nám však nabídla možnost schůzí na úřadě, rádi ji
využijeme. 
V našem kalendáři bylo naplánováno 16 akcí. O všech ať 
uskutečněných nebo ne, se ještě rozhovořím. Na  všech těchto 
akcích se celkem zúčastnilo cca 600 lidí,  mezi nimi byli členové 
naší TJ i ostatní občané.



V roce 2018 čítala členská základna 58 členů, bohužel k 
poslednímu dni roku nás bylo o jednoho méně. V srpnu zemřel náš
dlouholetý člen a kamarád Pavel Brož. Pavel byl po dlouhé roky 
velmi aktivním členem, mnoho let pracoval ve výboru TJ jako 
pokladník, cvičil na všech spartakiádách, byl u zrodu vyhlášených 
letních karnevalů u „bývalého našeho“ Březinského jezu, dokud 
mu sloužilo zdraví zúčastňoval se se svojí rodinou téměř všech 
činností i zájezdů pořádaných TJ.  Určitě na něho nezapomeneme.

Nyní vám loňské akce připomenu. 
Protože každá akce má svého „manažera“ uvedu u každé jedno či 
dvě jména. A to i přesto, že náročnější akce jsou výsledkem mnoha
lidí ať našich členů tak i nečlenů.

Únor 2018

2.2. první akcí loňského roku byla beseda s motorkáři z Loukova o
jejich cestě do Ruska a Mongolska. Besedu pořádal p.Ježek ve své
hospůdce a naší TJ nabídl k dispozici přednostně všechna místa. 
Nabídku jsme přijali, oslovili vás všechny  a tak 75%  (cca 13) 
všech posluchačů tvořili naši členové. Tato akce byla mimo náš 
kalendář akcí.

Březen 2018

16.3. Na loňské Výroční členské schůzi zde na Olšině se nás sešlo
37, to je  64%  naší členské základny.

17.3. Hned následující den po Výroční schůzi proběhla krátká 
Jarní vycházka do zámku ve Svijanech, kde byla domluvena 
exkurze a výklad o historii zámku. Vyprávění bylo velmi zajímavé, 
ale zámek byl prochladlý a my posléze také. Proto  plánované 
zakončení v pivovarské restauraci přišlo velmi vhod. Přestože 
počasí nepřálo ( plískanice, vítr, zima), účast  20 turistů byla 



slušná. Připravila a vedla Jana Nováková

31.3. Trasa 45.ročníku Velikonočního pochodu nás provedla po 
krásných místech Českého ráje. Na cca 20km jsme navštívili 
Valečov, přes Suhrovické rybníky  a Drhleny  pokračovali na 
Krásnou Vyhlídku a výlet zakončili na Olšině. Mezi 80 ti účastníky
byli naši členové i turisté z okolí, také  zástupci z nově vzniklého 
odboru KČT v Mnichově Hradišti. Příjemné jarní počasí nás 
provázelo celý den. Připravil a vedl Aleš Mužák.

Duben

21.4. Na Aprílovou vycházku jsme se přesunuli vlakem do Bakova
a odtud jsme se vydali na zříceninu Zvířetice. Pak krátkým 
okruhem přes Bítouchov jsme se dostali pro změnu do obce 
Zvířetice. Zde příjemná zastávka v kavárně s keramickou dílnou a 
přes  Malou Bělou podél Jizery zpět do Bakova na zpáteční vlak 
domů. Bylo krásné letní počasí a to vylákalo 39 turistů. Aprílovou 
vycházku nějaký apríl musí provázet a tak místo na kalendáři 
avizované Jany Novákové připravila a vedla trasu Eva Mužáková.

Květen

5.5.  Pro Splutí Jizery jsme si nemohli vybrat lepší den, bylo 
překrásně s letními teplotami. Stav vody byl nižší, ale voda byla 
jarně  rychlá. Přestože svoji účast avizovalo hodně lidí, nakonec 
vyjely pouze 4 kanoe, 8 vodáků s jedním malým vodáčkem. 
Zakončení bylo U Ježků při kytaře. Připravil, dopravu zajistil a po
Jizeře nás vedl Josef Richtr.

12.5. Májová vycházka z Rychnova u Jablonce Scheybalovou 
stezkou přes Kopaninu a hrad Frýdštejn a dále  Vranovským 
hřebenem na Malou Skálu. Počasí bylo  krásné, teplé, ale 
nechyběla ani jarní bouřka a liják, který nás zastihl při sestupu na
Malou Skálu. Na trase cca 15 km šlapalo 29 turistů. Připravil a 



vedl Karel Horáček st.
 
19.5. Cyklovýlet s rozhledem, tento cyklovýlet plánován v našem 
kalendáři nebyl. Na pěkné počasí pružně zareagoval a výlet připravil i 
vedl  Josef Richtr.  Na cca 35km trasu přes Boseň, rozhlednu Čížovku, 
Střehom a Žehrov příjemné počasí vylákalo  8 cyklistů.  

 26.5. nás letní počasí přilákalo na vycházku s názvem Český ráj 
to napohled. Byla to další akce mimo kalendář tkzv. Vycházka pro 
ty, kteří již mají více času. Bylo by snadnější napsat pro seniory, 
nebo důchodce, ale tyto krátké výšlapy jsou vítány i u mladších 
turistů.  Bylo nás 7 a počasí bylo zcela letní.  Trasa vedla ze 
Železného Brodu přes Mudálov, Vrát, Besedice a Zbirohy na 
Malou Skálu. Přiblížení tam i zpět vlakem, vycházku připravil a 
vedl Karel Horáček st.
 

Červen 

2.6. Pohodový cyklovýlet vedl přes Podolí, Mnichovo Hradiště, 
Klokočku, Bělou p.Bezdězem, Plužnou, Debř, Ptýrov a zpět do 
Březiny. Na tomto okruhu najelo 62 km celkem 8 cyklistů. Výlet 
připravil a vedl Aleš Mužák.

23.6. Otevřená loděnice, loňský již  4.ročník byl poznamenán 
velmi špatným počasím. A toto na akci mělo velký  dopad, protože 
Otevřená loděnice se koná u vody a na vodě. Po předešlých 
týdnech letního počasí kdy teploty sahaly někdy až k třicítkám se 
sobotní velmi výrazný pokles teploty kolem 15 stupňů  na účasti 
především mládeže trochu podepsal. Ale i tak byla účast vysoká, 
odhadem přes 200 lidí. Večer zahrála kapela Waldovy Matušky. 
Všechny soutěžní disciplíny jak na suchu, ale především na vodě 
byly plněny i přes vtíravou zimu, vítr a déšť.  Obdiv patří jak 



dětem tak dospělým. Obdiv a díky patří také všem, kteří se na 
organizaci této akci podíleli a jakkoliv pomáhali. Ať ve stáncích, 
nebo pečením moučníků, tak na jednotlivých stanovištích soutěží, 
při navážení materiálu a i při konečném úklidu. Otevřená loděnice
je akce velmi náročná na práci i organizaci už z důvodu toho, že 
místo v Pyšatce nemá žádné zázemí a úplně všechno se sem musí 
navézt včetně zajištění skutečně výkonné elektrocentrály, záchodků
apod. Za finanční pomoc patří poděkování Obci Březina a České 
unii sportu. 
  Otevřená loděnice již má své místo  v celostátním projektu ČUS 
Sportuj s námi, je již známá v okolí a tak nejspíš i proto jsme 
přežili ten šokující zvrat v počasí s přehledem a skončili v 
kladných číslech při konečném vyúčtování.
 Karel Horáček ml., který obvykle tuto akci obyčejně „režíruje“ 
byl dlouhodobě mimo ČR, jeho role se velmi dobře zhostil Zdeněk 
Horáček a hlavní přípravu zajišťoval on.

Červenec 

28.7.  Na tento den byl v kalendáři plánován Letní cyklovýlet za 
vodou, který měl připravit  Karel Horáček ml. Jak jsem se již 
zmínila, byl dlouhodobě mimo ČR . Jiného organizátora v době 
dovolených jsme nesehnali. Tento cyklovýlet se tedy neuskutečnil.

Srpen

12.8. O nedělním odpoledni 12.srpna si všichni užili slunce 
přemíru. Ten den jsme na hřišti pořádali posezení u příležitosti 
Svatovavřinecké pouti. A protože loňský rok byl rokem 
významným, oslavili jsme sté výročí založení Republiky vysazením 
národního stromu lípy. 
Program nedělního odpoledne byl bohatý. Kromě domácího 
Rodokmenu, zahrál  pražský dixiland  Steamboat Stompers a 
regionální Víkend Rock. Velký potlesk  vyvolaly Bábrlinky tančící 
kankán. Hosté se zaujetím naslouchali panu Václavu Holasovi, 



který vyprávěl o historii obce a o významu výsadby Stromů 
Svobody. 
Za účasti zástupců Obce Březina i pozvaných zástupců místních 
spolků byla lípa vysazena, ke kořenům byly přidány dobové 
listiny. (Plakát k pouti, knížečka o historii TJ ve Březině, Infokalendář  naší 
TJ) Pozván byl také  pan děkan Pavel Mach. Ten  vyslovil přání 
aby se tento strom stal jakýmsi spojovacím článkem mezi lidmi a 
lípě poté požehnal. Všichni přihlížející zazpívali společně hymnu. 
Po tomto krásném okamžiku pokračoval dále zábavný program.
Na pouti nechyběl řetízkový kolotoč, naše nová originální 
střelnice s růžemi, stánky s řemeslnými výrobky, koutek pro děti a 
kouzelník.Velký zájem byl o výstavu starých fotografií míst a 
budov v obci i výstava stabilních motorů a historických traktorů 
p.Jana Krčmáře.
Celkovou atmosféru podpořili velocipedisté ze Všeně, kteří přijali 
naše pozvání a přijeli mezi nás v dobových šatech. Jako třešnička 
na pouťovém koláči však jste  byli všichni, kteří jste v 
prvorepublikovém oblečení dorazili. Myslím si, že to dodalo 
celému odpoledni správný ráz a šmrnc.  
O tom jakou náročnost příprava akce vyžaduje se nebudu 
rozpovídávat, každý kdo pomáháte to víte  a já vám jménem 
výboru děkuji, že jsme v tom nebyli sami a na naši výzvu vás 
hodně přišlo pomoci. Poděkování patří opět ženám, které napekly 
a dodaly moučníky do stánku. Obci Březina děkujeme za finanční 
pomoc. Akci navštívilo odhadem cca 200 lidí ze Březiny i z 
blízkého okolí. I tato akce přinesla do spolkové kasy zisk. 
Přípravu i organizaci zajišťovali Karel a Zdenka Horáčkovi.

18.8. Tématický cyklovýlet Žehrovka od pramene k ústí, krásné 
letní počasí a najetých krásných 55 km na trase Březina, Žehrov, 
Vysoké Kolo, Podvyskeřský mlýn, Pleskoty, Nebák, Mladějov až do
Zajakur k prameni Žehrovky a zpět přes Sobotku, Střehom a 
Dobšín do Březiny. Ve mlýně Vysoké Kolo domluvil Petr Pospíšil, 
který výlet připravil a vedl, zajímavou exkurzi s majitelem objektu.
Účast 15 cyklistů.



Září

1.9. na tento den byl připraven Karlem Horáčkem ml. Lehčí 
cyklovýlet cca 45 km na Malou Skálu. Tam probíhal Sraz 
embéček. Bohužel celou noc i ráno stále silně pršelo a na místo 
srazu cyklistů u vývěsky nikdo nepřijel. Výlet byl tedy zrušen.

13. - 16.9.  Kokořínsko. Tradičního soustředění pro cyklisty i 
turisty o prodlouženém víkendu se účastnilo celkem 32 lidí včetně 
2 dětí do tří let. Z celkového počtu účastníků bylo 19 členů naší 
TJ, těm bylo na zájezd přispěno tak jak bývá u této akce zvykem, z 
pokladny TJ. Východiskem pro naše výlety byla malá víska Loubí 
u Holan. Zde jsme byli ubytováni v zrekonstruovaném stavení se 
150 letou historií  - v penzionu  U Rychtářky. Trasy byly 
připraveny pro pěší i cyklisty a přestože počasí zrovna nepřálo a 
byla zima, všechny trasy byly absolvovány. Někteří si ještě nalezli 
další vlastní cíle. Večer došlo na zhodnocení zážitků z celého dne, 
na zábavu u kulečníku nebo fotbálku a nechyběla ani muzika. 
Tentokrát byl Rodokmen téměř kompletní. Turistický prodloužený 
víkend připravili a vedli Karel a Zdenka Horáčkovi.

Říjen

6.10. Pochod přes tři vrcholy již po 44.  - Tento den probíhal na 
Valdštejně Světový pohár v orientačním běhu a byly tedy obavy z 
velké hustoty lidí v lese a možných omezení, proto se účastníci 
kratší trasy rozdělili a většina pokračovala z Turnova na Hrubou 
Skálu přes Pelešany a Sedmihorky. Ti, kteří šli klasicky přes 
Hlavatici a Valdštejn však nakonec  obavy označili jako zbytečné. 
Trasu nebylo třeba měnit, ale bylo to zajímavé zpestření po tolika 
letech. Od Hrubé Skály již jsou obě trasy jak 50 tak 30 km shodné,
ale  i zde přibylo zpestření. Požádali jsme Obec Vyskeř o 
posezonní otevření a zpřístupnění kaple Sv.Anny na Vyskři a bylo 
nám vyhověno. Dostali jsme speciální výklad o historii samotné  



kaple i o obci a jejím blízkém okolí.  Počasí bylo tento den na 
jedničku. Na 50km trase 9 účastníků, na kratší 30km trase cca 35 
turistů. Za akci zodpovídal Aleš Mužák

27.10. Na Celodenní výlet na Bramberk jsme se vydali když  
pršelo, jen se lilo. Bylo nás 11, vlakem jsme se přesunuli do 
Smržovky a pěšky pomalu stoupali k rozhledně a chatě na 
Bramberku. Cestou nás několikrát zastihl déšť a a obloha byla 
zamračená, než jsme se však stihli občerstvit v chatě u rozhledny, 
vylezlo sluníčko a mraky se roztrhaly. Naše cesta k výhledům tak 
nebyla marná a stála za to. Zpáteční cesta vedla přes Lučany 
odkud jsme se kombinací vlaku i autobusu vrátili domů. 
Připravila a vedla Eva Mužáková.

Listopad

17.11. Tajný výlet Za regionálními produkty Českého ráje.  Z 
turnovského vlakového nádraží jsme se pěšky přesunuli do Lažan. 
Zde byla v Moštovně domluvena exkurze. Byla sobota, výroba 
stála a proto se jednalo spíše o vyprávění a seznámení s výrobou 
lahodných moštů. Měli jsme možnost ochutnat mnoho zajímavých 
druhů, o kterých jsme ani netušili, že se vyrábí. Mošty s mátou, se 
zázvorem, s červenou řepou a další a další.
Za dalším regionálním produktem, pivem ze Svijanského pivovaru,
jsme pokračovali dále pěšky a přesunuli se do Příšovic.
 Zde v restauraci Jilm bylo domluvené posezení, spolu s country 
kapelou jsme si zazpívali a vlakem se vrátili domů. Pěšky 
našlapáno pouze asi 8 km. Počasí bylo studené a hodně větrné. 
Účast cca 27 lidí, výlet připravila a vedla Zdenka Horáčková

Prosinec

9.12. Poslední akcí loňského roku byl Předvánoční vejšlap s  
Mikulášskou nadílkou. Tato akce by se asi mohla přejmenovat na
Mikulášská nadílka s vycházkou, nebo Mikulášská neděle pro 



celou rodinu, protože v posledních letech  na vycházce lidí ubývá 
a na samotné nadílce přibývá.

I přes nepřízeň počasí vedl 9 turistů na delší asi 9km vycházce 
Aleš Mužák z  Mn. Hradiště přes Přestavlky, Zásadku a Valečov 
na Olšinu, 5 dětí s rodiči vedla nejkratší asi 2km procházkou (s 
malou zacházkou ke krmelci) ze Březiny na Olšinu Eva 
Mužáková . Další skupinku 3 dětí přivedla Alena Susserová z 
Doubravy. Ostatní děti dorazily přímo do restaurace na Olšině na 
Mikulášský program. Celkově jich bylo 22 a spolu s dospělými 
byla zaplněna celá restaurace včetně sálu. 
Společný program probíhal zde v restauraci  tak jako v minulých 
letech. Zdobení stromečku, který zajistil Zdeněk Váňa, loutkové 
divadlo (LS Na židli Tři prasátka a vlk), příchod Mikuláše s 
družinou a nadílka pro děti (Ondřej Vávra, Ondřej Tůma, Roman 
Flanderka a Kateřina Fleková), nadílka pro dospělé a losování 
tomboly. Děkuji všem za podporu akce ať již cenou do tomboly, 
přispěním do dětské nadílky, zakoupením losů tak i vlastní účastí. 
Přípravu a organizaci akce vedly Zdenka Horáčková a Jana 
Nováková, na samotné realizaci se podíleli všichni členové 
výkonného výboru.

Tím jsem vyčerpala seznam všech plánovaných a 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 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.  
Jen několik z vás mé prosbě vyhovělo a bylo ochotno se s námi 
všemi podělit.

Karel Horáček ml. najel se svou ženou Romanou a synem 



Matoušem cca 835 km když se vydali na kole ze Březiny k soutoku 
řeky Ploučnice a Labe a dále podél Labe jeli až do  Lutherstadt 
Wittenberg, poté přejeli vlakem do Berlína a podél Sprévy se, opět
na kole, vydali k jejímu prameni na úbočí vyhaslé sopky Kottmar v
přírodní rezervaci Žitavské hory. Pak přes  Hrádek nad Nisou a  
Český Dub se vraceli domů.

Aleš Mužák v květnu poznával úžasnou vulkanickou krajinu a 
rozmary počasí na Islandu, vypůjčenou dodávkou zde najezdil  asi
1000 km a spolu s Pavlínou Kvapilovou podnikali krátké treky. V 
červenci absolvoval na motorce prodloužený víkend v Rakousku 
do oblasti Salzburských jezer. Největší  cestovatelský zážitek měl v 
říjnu, když spolu s Pavlínou  cestovali po Kanadě. Absolvovali 
velkou část  Trans Canada Highway, navštívili cestou spoustu 
zajímavých míst, poté se přesunuli na západ  k jezeru Lake Louis, 
zde podnikli trek do hor a v okolí samotného jezera ve výšce cca 
1600 – 2000m obdivovali nádhernou již sněhem zasypanou 
přírodu.

Zdeněk Horáček spolu s manželkou Kateřinou a dvěma malými 
dětmi Jindrou a Járou ve vozíku  zahájili  v červenci  své 
cykloputování v Rakousku v obci Karlstift, v místě kde pramení 
řeka Lužnice. Podél Lužnice pak jeli na kolech až do Českých 
Budějovic. Najeli asi 230 km.

Zdeněk Váňa i v loňském roce opět organizoval zájezd do 
Vysokých Tater a Belianských Tater. Zde absolvovali výstupy a 
treky na Kozi Wierch, k největšímu jezeru v Tatrách Mořskému 
Oku (Morskie Oko) a  na chatu Plesnivec  v Belianských Tatrách. 
Z naší TJ se zúčastnili 3 členové.  

Zdenka a Karel Horáčkovi putovali na kolech ze samého srdce 



Beskyd z obce Čeladná přes Horní Bečvu a podél  mnoha českých 
vodních toků dojeli až do Březiny. Za 10 dní najeli 700km.

Začátkem loňského roku již tradičně podnikla skupina nadšenců v 
zimních podmínkách  výstup na Sněžku a to již 9.ročník. Většina 
účastníků je tvořena členy naší TJ Martin Valenta, Karel a Zdeněk
Horáčkovi, Aleš Mužák

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. 

Ke konci minulého roku jsme iniciovali  setkání  našeho VV se  
zastupiteli naší obce.  Za naši TJ byli na schůzce přítomni všichni 
členové výboru, Obec zastupovala starostka Dáša Svobodová a 
místostarostka Bára Dvořáková. Účelem schůzky bylo seznámení 
se s novým vedením Obce Březina a představení naší TJ 
zastupitelstvu, seznámení se s představami a možnostmi vzájemné 
spolupráce. Věřím, že naše TJ  reprezentuje Obec dobře a jsem 
ráda, že Obec si je toho vědoma a snaží se nám vyjít vstříc. 
Spolupráce si vážíme.

Velmi si vážíme i spolupráce s vámi všemi se členy i nečleny,(a 
znovu se budu opakovat ) zvláště si vážíme vaší pomoci při 
náročnějších akcích, toho, že mnozí z vás reagují na naše vysílané 
výzvy a opravdu pomáhají. Díky tomu se akce mohou povést a 
kromě zaslouženého a dobrého pocitu přinesou i zisk do kasy. 
Jsme si vědomi, že toto zaslouží i nějakou zpětnou vazbu od nás , 
srozumitelně řečeno nějakou odměnu a proto se výbor rozhodl, 
uspořádat akci pro ty, kteří pomáhali jak při loděnici, tak při 
pouťovém posezení. Bohužel v podzimních měsících a 
předvánočním čase jsme nezvládli vymyslet ani koncept takové 
akce ani ji z časových důvodů svolat. Nyní máme všichni před 
sebou několik víkendů bez v kalendáři plánovaných akcí a bude na



novém výboru jak se této výzvy zhostí:) 

Domnívám se, že končící výkonný výbor se nemusí za  práci v 
uplynulém období stydět. Slabinou naší činnosti je však práce, 
vlastně spíše neexistence práce s dětmi, potřebujeme mladé nebo 
mladší lidi , kteří by se této činnosti věnovali a nemusí být nutně 
členy výboru. Nabídněte svoji pomocnou ruku.
 
Závěrem si dovolím popřát hodně sil a nadšení novému VV i RK a 
všem nám společně pevné zdraví.
Těším se na shledání s vámi na alespoň některé z nabídnutých 
akcí.

V Olšině 8.2.2019                   předseda TJ Stonožka Březina z.s.

                                                                         Zdenka Horáčková




