
Milé kamarádky, milí kamarádi, vážení přátelé,

uběhl další rok, ve kterém jsme skloňovali ve všech pádech slovo covid a všichni jsme
už toho měli a máme tak říkajíc plné zuby. 

Takto jsem měla původně připravený úvod mé letošní výroční právy. Zprávu 
připravuji vždy s mírným předstihem a nenapadlo mne jak moc se situace změní.

Dnes v napjaté situaci války v Ukrajině, v situaci, která se nás všech velmi citelně 
dotýká, v situaci kdy se všichni snažíme alespoň trochu pomoci, mi ta moje úvodní 
slova připadají zvláštní.

Přesto mne těší, že vás mohu konečně uvítat na společné Výroční členské schůzi, že 
vás tu mohu všechny vidět a mohu vám svoji zprávu o činnosti přednést sama osobně
a ne tak jako vloni, posílat do vašich schránek.
 
Nejprve trochu čísel:
 K poslednímu dni roku 2021  čítala členská základna 63 členů,během roku ukončili 
členství Jana Škvrnová a Tomáš Konývka.  
Činnost naší organizace byla financována z našich členských příspěvků a 
nezanedbatelnou měrou naši činnost podporují některé firmy. Moc ráda bych je zde 
vyjmenovala, byl by to však delší výčet a nerada bych někoho opomněla. Nejedná se 
vždy pouze o finanční, ale také o materiální pomoc. Menšími i většími příspěvky nás 
podporují rovněž soukromníci, kteří jsou zároveň i členy naší TJ. Všechna jména jsou
zveřejněna na našich webových stránkách, dále budou opět jejich kontakty na 
informačním kalendáři.
Z finanční podpory 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 
 V loňském roce nebyla žádná  členská schůze, výroční zprávu o činnosti i o 
hosppodaření jste každý obdržel formou tištěné brožurky a jako každý rok je 
vyvěšena na našich webovkách. Výkonný výbor  se  sešel na svých schůzích 5x a to v
lednu, v květnu, v srpnu, v říjnu a v listopadu.  
Pro rok 2021 bylo vypsáno na Informačním kalendáři 17 akcí. Některé z nich jsme 
nemohli ukutečnit, dvě bez pevného termínu se naopak uskutečnily.

 Pojďme se tedy  společně ohlédnout za rokem 2021.

Jarní vycházka měla být 21.března, bohužel, situace s covidem se nelepšila, 
sdružování do skupin stále bylo zapovězeno a tak Jana Nováková  vyzvala  turisty k 
individuálním  výšlapům do jarní přírody.  



Ani když se přiblížil 2.duben, což bylo datum Velikonočního pochodu (48.ročník)  
nemohli jsme se těšit na společné setkání. A stejně tak i Karel Horáček ml. mohl 
pouze vyzvat lidi k individuálním výpravám do přírody.  

Oba dva Jana i Karel doporučili našim turistům zaměřit se při svých cestách na 
čištění cest a cestiček od odpadků nasbíraných po zimě a zapojit se  tak do celostátní 
výzvy Ukliďme Česko. 

Další jarní akcí byla 24. dubna Aprílová vycházka. Termín i trasa byl našim členům 
prostřednictvím mailů a webových stránek oznámen, ale aby bylo vyhověno  vládním
nařízením o nesdružování se více osob, nebyl oznámen čas odjezdu vlaku. Každý tak 
mohl vypsanou trasu projít sám. Skýtala se naděje, že se třeba alespoň na cestě občas 
potkáme a nakonec se to i povedlo. Za chladnějšího, ale slunečného jarního počasí 
prošlo 20ti km trasu v náležitých odstupech mezi sebou a s dodržením všech 
hygienických pravidel, společně celkem 5 turistů. Trasa vedla z vlakové zastávky 
Příšovice  přes Písečák, Ploukonice, Všeň. Dále do Kacanov  a přes  Šermovy, 
Skalany a Olešnici do Příhraz a zpět domů. Připravil Karel Horáček st.
 
Splutí Jizery, které připravil Josef Richtr a které mělo být v sobotu 15.května se 
neuskutečnilo. Počasí bylo hodně nepříznivé a hrozilo i další zvýšení hladiny řeky. 
Snad i proto bylo velice málo přihlášek. Akce tedy byla odložena.
 

Také Otevřenou loděnici, která byla plánována na 12.června  jsme se rozhodli  
odvolat. Měl to být vloni již 7.ročník. Avšak vydaná covidová nařízení byla stále 
velmi přísná - přísnější než předešlý rok  a  v našich silách nebylo možné je aplikovat
a dodržet. Karel Horáček ml. tuto skutečnost v předstihu na našich webových 
stránkách oznámil a zdůvodnil.

V sobotu 26.června nás chtěl na seniorské vycházce Karel Horáček st.  provést 
Skalními oblouky Českého ráje. Nejdříve jsme se ale museli přesunout do 
Kněžmosta.Ten den velmi pršelo a řidič autobusu, který stál stranou od nástupiště si 
nevšiml čtyř zmoklých schoulených turistů schovaných pod stříškou na terminálu v 
Mnichově Hradišti. A tak nám těsně „před nosem“ ujel. Deštivé dopoledne turisté 
strávili návštěvou výstavy Horolezci v Českém ráji v mnichohradištském zámku. 

10.července se konal Cyklovýlet. Čtyři cyklisté vyjeli  přes Kruhy, Mn.Hradiště, 
Klášter a  Klokočku do Nové Vsi, dále pak do Bakova a přes  Přestavlky a na Olšinu 
najeli 35 km. Celou  cestu je provázelo pěkné letní počasí. Zajímavostí na trase byl 
pstruh plující v prameni na Klokočce. Připravili a vedli Jarka a Josef Richtrovi

Další prázdninovou akcí byl 18.července Dětský cyklovýlet. Děti a rodiče vyjeli 
Pyšatkou do Doubravy a přes Ploukonice pokračovali do Příšovic. Zde bylo 
domluveno  krátké povídání o medu a včelách ve Včelařské farmě u Tarasových a 
byla zde možnost možnost nákupu medařských výrobků. Návrat do Březiny stejnou 



cestou. Trasa byla vedena převážně mimo silniční provoz a děti najely asi 20km. Bylo
příjemné letní počasí, účastnilo se  8 dospělých a 6 dětí. Připravili a vedli Kateřina a 
Zdeněk Horáčkovi. 

O týden později 24.července proběhl další prázdninový cyklovýlet, který provedl 16 
cyklistů  krásnými zákoutími Zlaté stezky Českého ráje.  
Zajímavá a příjemná trasa vedla přes  Příhrazy, přes  Kost do  Prokopského údolí  a 
Libošovic, na Malechovice a Roveň, Nebák a Podsemínský mlýn. Dále k  Věžickému
rybníku, na  Hrubou Skálu, do Kacanov, kolem rybníku Vústra až přes Všeň do  
Doubravy. Zde byl závěr u občerstvení U Kocoura. Tento krásný letní den bylo najeto
44 km. Výlet připravili a vedli Alena a Honza Susserovi.
 
Přípravy na větší akci vždy začínají již brzy po začátku roku, tedy velmi brzy. Při 
přípravách  na Svatovavřineckou pouť nás několik měsíců provázela obava zda se 
pouťové odpoledne bude moci kvuli vytrvalé přítomnosti covidu uskutečnit. Vládní 
příkazy, zákazy a uvolňování se stále měnily, takže trochu „brnkačka“ na nervy, ale 
povedlo se a 15.srpna byl 7.ročník pouťového odpoledne zahájen. 
Tématem nedělního odpoledne byl tentokrát sport, hry a také první pomoc při 
možném úrazu.  Děti plnily různé disciplíny na překážkové dráze (běh skrz 
pneumatiky, přitahování na laně, prolézání tunelem, podlézání sítě, přelézání, bosá 
stezka) Dráhu zakončily střílením pistolkami Nerf do terče. U stanoviště zástupkyní 
Českého červeného kříže z Mladé Boleslavi dostávaly poutavou formou instruktáž 
jak se zachovat v případě první pomoci. Soutěží se zúčastnilo se 55 dětí  a všechny  
byly za své úsilí odměněny drobným dárkem. 
Opět byla možnost jízdy na ponících z JO Kněžmost, skákání na nafukovacím hradu, 
malování na obličej a až do poslední chvíle byla využita naše střelnice s našimi 250 
vlastnoručně vyrobenými růžemi. Milým překvapením bylo vystoupení ALL Stars 
z Turnova. Z autobusu, který skupinu mažoretek přivezl, jich k všeobecnému údivu 
vyskákalo 35 a tak březinské hřiště hýřilo pestrými barvami jejich šatiček. K 
odpolední i podvečerní zábavě zahrála skupina Špagát a skupina Adaptace.
Na žádném ročníku pouťového odpoledne nevybíráme žádné vstupné, ale pokud 
chtějí spokojení hosté přispět dobrovolným příspěvkem na naši činnost, můžou   
využít kasičky, která bývá připravena ve stánku s občerstvením. V loňském roce jsme
hosty upozornili, že celý jejich příspěvek bude tentokrát využit pro obec Hrušky, 
kterou zdevastovalo červnové tornádo. Získanou částku od hostů, na které se podíleli 
i někteří členové a členky naší TJ, jsme ze spolkové  pokladny doplnili a zaokrouhlili 
na 4000 Kč, které byly po dohodě se starostkou obce Hrušky poukázány na jejich 
transparentní účet. Krásné srpnové nedělní počasí i zajímavý program přilákal na 
březinské hřiště toho dne průběžně asi 450 návštěvníků. 
Ani letos nesmím zapomenout  poděkovat všem, kteří  již několikátý rok za sebou 
tráví nedělní odpoledne i večer ve stánku při obsluze hostů. Poděkování patří za 
poskytnutí zapůjčení pro nás nezbytného podia (nákladního automobilu) a dále všem 
kdo se jakkoliv podíleli na realizaci akce. Obsazení stanoviště soutěžních disciplin, 
střelnice, příprava a úklid prostoru, pečení moučníků, výroba růží, rozvážení plakátů 
ad. Z tohoto výčtu ( a určitě to ještě není všechno) je vidět, že na tom aby se 



odpoledne vydařilo, bylo potřeba nemálo dobrovolníků. Celou akci připravili a 
koordinovali Zdeněk a Katka Horáčkovi.  

Pro cyklovýlet 21.srpna  připravil Petr Pospíšil trasu o délce asi 65 km směřovanou 
do Stráže pod Ralskem. Vyrazili přes  Kobyly, Libíč, Český Dub, Smržov, Osečnou a 
Hamr na Jezeře. V plánu byla návštěva zámku Vartenberk a zmrzlinárna ve Stráži pod
Ralskem, návrat přes Lázně Kundratice, Pinku a Cetenov, po prohlídce technické 
památky parní lokomobily Lanz ve Vystrkově pokračování dále na Strážiště, 
Mohelnici do Březiny. Počasí přálo a účast byla  5 cyklistů.  

Na 4.září  připravil a vedl cyklovýlet Karel Horáček st. Krásné letní počasí 
přilákalo 9 cyklistů, kteří projeli cca 48 km na trase Březina, Obruby, Násedlnice, 
Sukorady, Bechov, Petkovy, Dobšín, Žehrov, Březina. Výlet byl připraven tak, aby 
byli cyklisté ve správnou dobu v Sukoradech, kde byl kolem poledne hlášen průjezd 
veteránů (Škoda Classic Tour).  

Podzimní soustředění turistů a cyklistů se vloni konalo v blízkosti Hradce Králové.
Již 47.ročník tradičního zájezdu připadl na dny 9. - 12.září. Tentokrát s názvem 
Okolo Hradce... Ubytování bylo zajištěno ve stylovém penzionu Statek U Kynosů v 
Krňovicích. Myslím, že ti, kteří se účastnili budou souhlasit, že ubytování i servis 
majitelů byl nezapomenutelný. Počasí po celou dobu přálo a tak dvě připravené  trasy
v délce asi 100km na dva dny nebylo problémem projet, někteří si je i prodloužili. 
Pěší turisté využili možnosti přiblížit si některé z plánovaných cílů vlakem i 
autobusem. Účast byla 25 lidí, většinou cyklisté, pouze 5 turistů pěších+2 děti. 
Připravili, zajistili a trasy vedli Karel a Zdenka Horáčkovi.

Další, také již velmi tradiční akcí byl Pochod Přes tři vrcholy Českého ráje. Vloni 
47.ročník. Počasí bylo nádherné a tak se 2.října vydalo na delší 50ti km trasu 16 
turistů. Ne všichni ji však celou dokončili. Na kratší 30km trasu vyšlo 22 turistů. A 
opět, ne všichni si vyšlápli na poslední z vrcholů Mužský. Organizaci zajištoval Aleš 
Mužák.

Celodenní výlet se konal 23.října. Ze záznamů jsem ověřila, že vloni se jednalo  již 
o 10.ročník.  Eva Mužáková připravila a vedla zajímavý výšlap do okolí 
Novozámeckého rybníku a na zříceninu hradu Jestřebí. Do Jestřebí se turisté 
dopravili vlakem a přes Karasy pokračovali  podél novozámeckého rybníku do 
Zahrádek. Po krátkém občerstvení na Staré Poště šli dále ke kostelu Sv.Barbory, k 
Pruskému kameni a prudkým výstupem na Medvědí vyhlídku. Hlavním cílem trasy 
byla zřícenina hradu Jestřebí. Odtud již došli na vlakové nádraží do Bakova a zpět se 
vrátili vlakem domů. Někteří turisté se od základní skupiny oddělili  a prošli kolem  
méně známé Mnichovské průrvy. Celkem bylo nachozeno asi 15 km.  

Tajný výlet 13.11. započal vlakovým přesunem do Turnova.  Domluvenou exkurzi 
do Měšťanského pivovaru Turnov si všichni účastníci  užili o to více, že na závěr byl 



každý obdarován 1litrovým balením skvělé Turnovské desítky. S kilovou zátěží v 
batohu jsme dále pokračovali na Nudvojovice, přes Jizeru  přechodem po „plyňáku“ ,
po cyklostezce podél řeky do Přepeř a  následně do Svijan. Ve Svijanech byl 
domluven  další, tentokrát utajený cíl a tím byla opravdu hodně zajímavá  návštěva 
do Retromuzea pana Mazucha. Bylo těžké se od vystavených exponátů odtrhnout a 
tak  přesun k závěrečnému posezení do pivovarské restaurace ve Svijanech, 
pokračoval ve skupinkách. Listopadové pochmurné počasí neodradilo 30 účastníků. 
Šetnáctikilometrový výlet  naplněný poznáním i dobrou náladou připravila Radka 
Vytinová.

A již zbývá poslední akce roku a tou bývá Mikulášská nadílka a vejšlap na ukončení 
sezony. Dle našeho kalendáře měla být datem konání neděle 5.prosince. Na základě 
zkušeností z minulých let jsme se rozhodli upustit od vycházky pro děti a připravit 
pouze vánoční dílničky a divadélko. Bohužel se naše akce dostala do kolize s akcí 
SDH - zdobení vánočního stromu na návsi. Program SDH jsme narušit nechtěli a 
časově nebylo v našich možnostech obě akce skloubit. Navíc zde stále byla covidová 
omezení o scházení se v uzavřených protorách a tedy jsme i vloni od Mikulášské 
nadílky upustili. 
Alternativou Předvánočního vejšlapu pro dospělé se stala vycházka Mikulášskou 
stopou, kterou na 4.12. připravil a vedl Karel Horáček m. Vlakem jsme se přesunuli
do Sychrova a odtud již pěšky  Radimovice, Vlastibořice, cestou zastávka ve 
vybaveném  Lesobaru u Chýše, dále  Albrechtice, přes Střížovice až do Svijan, k 
závěrečnému posezení v Pivovaru Svijany. Celková délka trasy  byla asi 14km.  
Chumelilo, klouzalo to, ale zimní vycházka byla příjemná a účastnilo se 8 turistů.
 
Kromě těchto akcí  se bez přerušení konala pravidelná cvičení menší skupinky žen 
na OÚ pod vedením Evy Mužákové.
 
Novinkou měl být v loňském roce amatérský Tenisový turnaj ve čtyřhře, který 
připravovali Katka a Zdeněk Horáčkovi na  31.7. Neuskutečnil se, protože zájem o 
hru byl minimální.
 
 V našem plánu bylo také pokračování cestovatelských přednášek, se kterými jsme 
začali v roce 2020. Naším úmyslem a přáním bylo abyste se přednášejícími pokud 
možno stali vy naši členové, nebo alespoň obyvatelé naší obce, prostě lidé, které 
známe a mohou nám být inspirací. Bohužel vloni jsme si to mohli pouze přát, sami 
víte jak se vyvíjela různá někdy předvídatelná, někdy nepředvídatelná opatření 
covidová. 

Dalším nesplněným úkolem je odměnová akce pro vás, kteří se podílíte svou pomocí 
na organizování větších akcí (loděnice, pout). Nepovedla se z části kvůli covidovým 
opatřením a z větší části pro absenci prostoru ve Březině kde by se dala tato akce 
provést. V roce 2020 byla akce připravena na konkrétní datum i čas v obecním 
prostoru  Hasičárny ve Březině. Měli jsme již od vás zpětná i potvrzení účasti. Byli 
jsme však  nuceni opět kvůli vládním covidovým opatřením akci zrušit. 



V loňském roce 2021  jsme zajistili catering, ale nepovedlo se nám zajistit prostory. 
SDH nám zaslalo významně změněné a pro nás neakceptovatelné podmínky. 
Neuskutečněné odměnové posezení cítíme jako dluh vůči vám, kteří jste se na 
úspěšném a hladkém průběhu větších akcí zasloužili. Na nový VV tak budeme 
naléhat aby se akce letos dotáhla do finiše. 

Naprostou většinu akcí z loňského roku i z předešlých let  si můžete připomenout ve 
fotogalerii na www.tjstonozka.cz.  Z akcí, kterých se sama účastním nemám problém 
fotografie dodat. Nemohu však být na všech akcích a proto vás opakovaně vyzývám a
prosím, posílejte nám fotky, třeba i s krátkým vyjádřením, jak se vám líbilo, jak jste si
den užili. Můžete přes facebook, na mail, nebo tak jak se domluvíme. Uvítáme i fotky
a vyprávění o tom co jste v průběhu roku turisticky a sportovně zažili vy sami, pokud 
se chcete o své zkušenosti podělit. Budete tak inspirovat nás všechny. Rádi vaše 
příspěvky zveřejníme.

Informační kalendář pro letošní rok dnes před sebou nemáte. To proto, že VV letos ve
složení jak jej znáte končí a bude na novém VV vytvořit pro tento rok plán akcí. To 
znamená, že byste měli dnešního večera využít a nabídnout novému VV své nápady a
hlavně svoji pomoc při organizaci nebo připravit akci sami.

Skončilo volební období současného VV, jak jsme si vedli posuďte sami. Nevyšlo 
vždy vše tak jaká byla naše představa, ale myslím si, dost pěkných akcí se podařilo a 
to i díky vám všem. 
Děkuji tedy všem členům končícího VV i členům končící revizní komise za jejich 
odvedenou práci a všechen čas, který nám všem věnovali.
 V dost velkém předstihu před dnešní schůzí jste byli osloveni a vyzváni abyste i vy 
věnovali trochu svého času a energie našemu spolku a zapojili se do jeho vedení. Na 
kandidátce, kterou dnes obdržíte bychom viděli rádi více jmen. Více jmen by 
znamenalo více možností volby, určitě více energií nabitých nových hlav a  tím více 
nových nápadů. 
Ze jmen, za kterými se nikdo neskrývá, protože se všichni  známe, zvolíte dnes  nový 
VV a revizní komisi pro další tříleté období. Já si dovoluji novému VV popřát hodně 
sil, pevných nervů a také radosti z vydařených akcí.

Všem nám přeji abychom si užili nejenom nastávajícího jara, ale celého roku co 
nejlépe. Využijme každé volné chvíle k výletům do přírody, buďme k ní, k sobě  i k 
ostatním ohleduplní a buďme na sebe opatrní.

Ve Březině 11.3.2022                          předseda TJ Stonožka Březina z.s.
                                                                                 Zdenka Horáčková                          
                                                                                   www.tjstonozka.cz
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