
Wallachian Scooter rider z.s. 

Výroční zpráva 2019 

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 

http://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 Rebrošová                                           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 2019 

1. Po Valašsku na skútru 

Akce Po Valašsku na skútru proběhla ve dnech 31.5. - 2. 6.2019  
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 800 skútrů 
přilákalo mnoho zvědavých obyvatel Rožnova, vyjížďka samotná byla 
plánovaná tak, aby účastníkům ukázala krásy Valašska. 
Uvítací slovo a připravený program proběhl dle harmonogramu 
přestože se na nás od Radhoště valily černé zlověsné mraky. Při 
odjezdu z náměstí už nás vyprovázely kapky deště, kterým jsme ale 
postupně ujeli a mohli si tak vychutnat společnou jízdu po okolí a do 
kempu se vrátili suší a spokojení. Natěšení k večernímu programu, 
odhodlaní zúčastnit se soutěží a připraveni podpořit vystoupení 
rožnovské taneční, a následně hudební skupiny. Na večerní program 
byl umožněn volný přístup Rožnovanům i jiným zájemcům. 

V neděli jsme naposledy jeli „pro Libušín”. Národní kulturní památka, která vyhořela v noci z 2. na 3. 
března 2014 a na jejíž obnovu jsme doposud společně přispěli něco málo přes 20.000kč je u konce. 
Jídelnu Libušín se podařilo zrestaurovat a dle předpovědi si ji budou moci první návštěvníci prohlédnout 
v červenci r. 2020. 

http://www.wsrider.cz
mailto:info@wsrider.cz
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2. Vespa sraz 

Na sobotu 22. června 2019 jsme byli pozváni do Prahy na velký sraz skútru 
zn. Vespa s krásnou vyjížďkou přes Vyšehrad a historické centrum. 
Rozhodli jsme se pozvání přĳmout a uspořádali jsme společný výjezd do 
hlavního města. Na přivítanou jsme přivezli valašské frgály, spřátelili se s 
novými lidmi a pozvali je na oplátku k nám do Rožnova pod Radhoštěm. 

3. Soutěž a předání výhry 

Soutěž o fotku v triku WSR, která v průběhu roku probíhá na naši 
facebookové stránce letos vyhrál David Matásek s počtem 170ti lajků. Za 
Davidem jsme se s kompletní sadou frgálů, trikem WSR a volnou 
vstupenkou pro r. 2020 na Po Valašsku na skútru museli vydat až do daleké 
Prahy. Odměnou nám bylo pozvání na kávu a kus řeči k Davidovi domů. 

4. Podzimní vyjížďka a košt jablečných štrúdlů 

Termín podzimní vyjížďky letos padl na 12. října, a protože byla zrovna 
sezóna jablek a úroda štědrá, rozhodli jsme se to spojit. Napekli jsme pro 
účastníky štrúdly a vyzvali je, aby také přivezli ochutnat jejich domácí 
stříbro. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli před odjezdem na vyjížďku 
rozložit štrúdlový raut, u kterého jsme si společně povídali. Přesto, že 
počasí bylo slunné, bylo poměrně chladno a tak jsme zvolili kratší vyjížďku 
do nedaleké Karolinky k jezeru kde probíhal výlov kaprů. Měli jsme s 
majiteli přilehlého kiosku dopředu zamluvené občerstvení pro účastníky, 
takže mohli rovnou ochutnat smaženého kapra. Akce měla úspěch jak z 
pohledu zvolené trasy, která je kopcovitá, plná zatáček a malebných luk s 
valašskými chalupami, tak z pohledu chutného programu. 



Hospodářský výsledek za období od 1.1.2019 - 31.12.2019

příjmy výdaje

sponzorské dary 162.342kč + 162.342kč

registrace + WSR trika 27.178kč +   27.178kč

výdaje související s hlavní činností 84.508kč −   84.508kč

výdaje související s dary 3.980kč −     3.980kč

výdaje související s nákupem HIM 101.155kč   −   101.155kč

zůstatek na účtu ke dni 31.12.2018 761kč +        761kč

hospodářský výsledek ke dni 31.12.2019 +        638kč
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