
Wallachian Scooter rider z.s. 

Výroční zpráva 2018 

Historie a poslání: 
Spolek Wallachian Scoter rider z.s. vznikl v roce 2016 v Rožnově pod Radhoštěm 
     - na základě předchozí dobrovolné činnosti členů a organizování společných vyjížděk pro širokou  
       veřejnost a příznivce motorových skútrů, a to již od r. 2012. 
     - za účelem sdružování lidí se stejnými či podobnými zájmy a za účelem propagace Valašska 

Hlavní činností spolku je pořádání kulturně společenských akcí v Rožnově pod Radhoštěm a v jeho okolí 
v rámci propagace regionálního dědictví, jakož i propagace motorových skútrů, jako prostředku pro 
individuální přepravu osob s menší ekologickou, emisní a hlukovou zátěží pro přírodu. 

Mottem spolku WSR je: „Snažíme se dát dohoromady lidi, co je život baví a jsme rádi, že nás je tolik”. 



Aktivity (cíle): 
a) hlavní aktivitou spolku je akce „Po Valašsku na skútru” 

b) Doplňkovou aktivitou je pořádání: kulturně společensých akcí ⟹ Silvestrovský pochod, přednášky, 

první jarní, vánoční a jiné tematické vyjížďky spojené s valašským regionem za účelem sdružování 
skútristů.                                                

Prezentace: 
Veškerá činnost, informace, videa a fotodokumentace akcí pořádaných spolkem jsou k dispozici na 
www.wsrider.cz 

Organizační struktura: 
Wallachian Scooter rider z.s., 
zapsaný pod spisovou značkou L 15078 vedenou u Krajského soudu v Ostravě 
IČ: 05054893 
se sídlem: Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
www.wsrider.cz 
č.ú. 2901002715/2010, vedený u FIO Banka a.s. Praha 1 

Radek Rebroš                                            Lenka Bártková                                              Jana Adltová                                   
předseda spolku a člen výboru                 místopředseda spolku a člen výboru             člen výboru 
e-mail: info@wsrider.cz                              e-mail: info@wsrider.cz                                   tel. 730 130 581                                       
tel. 736 663 396                                          tel. 775 200 804 
www.wsrider.cz 

Činnosti sdružení v roce 2018: 

1. První jarní vyjížďka 

V sobotu 18. dubna 2018 proběhla první jarní vyjížďka pro nadšence, kteří se 
už nemohli dočkat až po zimě znovu provětrají své dvoustopé vozítka a 
projedou se  jarní krajinou. Počasí nám přálo, a tak jsme se sešli ve vysokém 
počtu. Letos netradičně jsme se vydali za hranice Valašska k našim 
slovenským přátelům do Čičman, kterým jsme takto chtěli opětovat jejich 
hojné návštěvy a zájem o náš kraj. V historické vesničce s malovanými 
domky jsme se nechali prohřát sluníčkem a teplým čajem, prošli si dědinu i 
místní muzeum a přĳali jsme mezi sebou nové nadšence. Rozloučili jsme se 
s tím, že se brzy uvidíme  na blížíci se akci Po Valašsku na skútru. 
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2. Po Valašsku na skútru 

Akce Po Valašsku na skútru proběhla ve dnech 1. - 3. 6.2018 a nesla se v 
duchu stého výročí založení Československé republiky. 
Vyjížďka po valašských údolích a kopcích byla dlouhá symbolických 
100km a soutěže probíhaly v týmech Češi/Slováci, což mezi národy 
vyvolávalo přátelskou rivalitu.  
Akce proběhla podle očekávání. V pátek do Camping Rožnov přĳížděli 
první účastníci, aby se ubytovali a vzájemně se seznámili, pozdravili nebo 
se po roce opět shledali. V sobotu byl v dopoledních hodinách sraz na 
rožnovském náměstí ke společné vyjížďce. Přes 700 skútrů přilákalo 
mnoho zvědavých obyvatel Rožnova, vyjížďka samotná byla plánovaná 
tak, aby účastníkům ukázala krásy Valašska. 
Počasí si s námi letos pohrávalo a před plánovanou přestávkou v polovně 

vyjížďky jsme se bohužel nevyhnuli průtrži mračen a dešti. O to příjemnější 
byla zastávka, kde pro nás byla připravená teplá polévka a čaj. Do Rožnova už jsme dorazili za svitu 
sluníčka a další program se tak mohl uskutečnit podle plánu. Probíhaly přednášky, soutěže, tombola o 
ceny nebo vyhlášení a ocenění nejoriginálnějších účastníků v různých kategoriích. Zásadní bylo zajištění 
občerstvení, zázemí a hudební produkce na páteční a sobotní večer. Na oba koncerty byl volný přístup i 
obyvatelům Rožnova a přilehlých obcí. 
Na letošním ročníku vedoucí jezdec Radek Rebroš mohl konečně poprvé obléct vlastní kroj, na který loni 
dostal spolek dotaci od města Rožnova pod Radhoštěm.  
Nedělní vyjížďka byla opět zakončena ve Valašském muzeu v přírodě, kde se předal výtěžek ze sbírky na 
Libušín provázející celou akci. 
 



3. Svatojánské ohně 2018 

V předvečer svátku sv. Jana jsme se sjeli a sešli na Pustevnách, kde jsme 
se dále vydali procházkou na Radhošť, abychom se zúčastnili tradičního 
pálení ohňů. Součástí programu byly lidové zpěvy, tance a opékání 
špekáčků v jedinečném prostředí s výhledem do údolí a na okolní kopce, 
kde hořely další ohně. Pro svou atmosféru se akce těší stále větší oblibě. 

4. Vánoční vyjížďka 24.12.2018 

Protože nám letos na Štědrý den nenapadl sníh a teploměr ukazoval 
příjemných 10 stupňů nad nulou rozhodli jsme se uspořádat vánoční 
vyjížďku. Sešli jsme se na rožnovském náměstí, kde jsme pro účastníky 
připravili teplý ovocný punč a vánočku. Na oplátku jsme je vyzvali, aby s 
sebou přivezli tradiční cukroví, které jsme rádi společně ochutnali v cíli 
naší dnešní vyjížˇhy, která byla vzhledem k ročnímu období krátká 12km 
na nedalekou Horní Bečvu. 

5. Silvestr 2018 

Silvestrovský pochod jsme zahájili ve 22:00 na Pustevnách a po ochutnávce 
vánočního cukroví jsme se vydali na cestu. Na vrcholu Radhoště nám byl 
odměnou krásný výhled na půlnoční ohňostroje a poté co jsme si připili a 
popřáli vše dobré do Nového roku jsme se vydali na sestup do Rožnova pod 
Radhoštěm. Spálené kalorie jsme doplnili zastávkou u ohně kde jsme si opekli 
špekáčky a zahřáli zmrzlé tváře. Do města jsme dorazili okolo čtvrté ráno 
spokojení a příjemně unavení. 

Hospodářský výsledek za období od 1.1.2018 - 31.12.2018

příjmy výdaje

sponzorské dary 119.630kč + 119.000kč

registrace + WSR trika 30.492kč +   30.492kč

klubová akce 59.777kč −   59.777kč

výdaje související s hlavní činností 62.819kč −   62.819kč

výdaje související s dary 17.255kč −  17.255kč

výdaje související s nákupem HIM 33.483kč −   33.483kč

zůstatek na účtu ke dni 31.12.2017 26.836kč +   26.836kč

hospodářský výsledek ke dni 31.12.2018 +     2.994kč
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