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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU  
II. TURNUS z.s. 

ROK 2015 
 
Z USNESENÍ XI. VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LDT II. TURNUS ze dne 
13. února 2015, 

SCHVÁLENÍ BODU č. 1 
Předseda sdružení a VÝBOR sdružení představil a požádal Valnou hromadu o schválení změny 
údajů podle Nového občanského zákoníku a to názvu sdružení na spolek II. TURNUS dále jen II. 
TURNUS z.s., kde bude zaměněno slovo sdružení za spolek, a následně upraveny stanovy tak, aby 
byly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak stanovy sdružení - spolku - 
zůstávají v nezměněné podobě, tak jak byly vypracovány a přijaty již p ří vzniku 16. února 2005, 
jako OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LETNÍ D ĚTSKÝ TÁBOR BOROVANY II. TURNUS 
s Identifikačním číslem 269 92 671 (IČ), podle zákona MV o sdruženích (VS/1-1/59992/05-R), kdy 
ke změně na právní formu spolek došlo automaticky 31. 12. 2013, a nyní je vedeno u Městského 
soudu v Praze pod vložkou L, č. 15461. 
Tuto úpravu musí učinit samy spolky a do soudního rejstříku doplnit do dvou let ode dne nabytí 
účinnosti Nového občanského zákoníku. Upravené Stanovy obdržel každý jednotlivě a byly 
jednomyslně schváleny hlasováním všech přítomných členů sdružení. 
 

 

Tento nelehký úkol předseda sdružení Helena Kubínová v součinnosti s Mgr. Lídou Borůvkovou, která se 
touto problematikou již zabývala, zvládla se zkušenostmi a profesionalitou jí vlastní. 

Vypracované Stanovy spolku a Usnesení XI. Valné hromady zadala do elektronické podoby na 
Rejstříkový soud. Dále bylo nutné doplnit, aby výbor spolku: Jan Abrahamčík, Stanislav Kubín a Helena 
Kubínová dodali na soud místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti a zaručili se svým jménem a podpisem 
za řádný chod našeho spolku do dalších let. Po zaplacení poplatku 2000 Kč, který byl navrácen po vkladu 
do R. S. a to usnesením Spolkového rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 
číslo 15461 pod názvem II. TURNUS z.s. za účelem „dobrovolně organizovat volnočasové aktivity dětí, 
mládeže a rodin s dětmi, a to nejen při letní táborové činnosti, ale i turisticko rekreačních činnostech 
například vodáctví, lyžování, výlety a výpravy apod.“ dále Stanovy spolku II. TURNUS z.s., během jara 
vypracovala Helena Kubínová pro MŠMT „Strategický plán spolku II. TURNUS z.s.“ pro další období. 
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Strategický plán vychází z našich činností a aktivit od roku 2005 a volně navazuje až do období 2020. Je 
zaměřený na environmentální výchovu dětí a mládeže, humanismus a dobrovolnictví s odkazem na naši 
historii – www.ldtborovany.cz a www.spolekdruhyturnus.cz - fotodokumentace. 

Spolek II. TURNUS se bude i nadále řídit „Strategickým plánem“ a upravenými stanovami, hlavně 
v otázce dobrovolnictví a řádném neziskovém hospodaření. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V roce 2015 jsme také navázali na úspěchy předchozího roku a aktivním nasazením, ať už v akcích 
vodácko-turistických, tak v táborové přípravě náročné etapové hry II. turnusu na táborové základně 
HUBENOV a cílených aktivitách, které se konaly každý měsíc. 
Všichni členové se podíleli na těchto akcích, na které se hlásilo mnoho nových dětí a mládeže, takže jsme 
např. museli z kapacitních důvodů odmítnout i některé „přestárlé táborníky“. Celý rok 2015 byl pro náš 
spolek časově náročný, ale plný zdařilých akcí, nových nápadů, nových kamarádů a nových lidí, kteří 
s námi rádi jezdí do přírody. Poděkování si zaslouží i vzniklé kytarové uskupení Š.M.A.K., které 
přitahuje současné mladé lidi na všech našich akcí (např. ve vodáckých kempech, tábořištích apod.). 
Stmelují nám kolektiv při společném zpívání a posloucháním jejich hudby. 

I když se nám snaží jiná uskupení některé naše garanty přetáhnout na svoje akce, jiní účastníci se k nám 
vrací a my je rádi uvítáme, což nás všechny stojí hodně volného času i prostředků, sebezapření, tak aby 
naše aktivity měly vždy vysokou úroveň. 

Dobrovolně a vlastním příkladem s environmentální výchovou vedeme děti a mládež, aby považovaly za 
přirozené a správné o víkendech vyjíždět do přírody a mít k ní úctu, poznávat krásná místa a spojovat lidi. 
Nenápadně jsme připomínali, že skromnost a samostatnost byly a jsou pro naši budoucnost a přežití 
v dalších letech velice důležité. 

DOBROVOLNÍCI a Garanti například vodáckých akcí, jsou dlouholetí zkušení vodáci (fotodokumentace 
je chráněna a zpravována Pavlem K. na web. stránkách www.LDTBorovany.cz / ŽLABABA ( v zájmu 
ochrany soukromí je pouze tato stránka chráněna heslem a je určena jen pro zúčastněné). Na táboře, na 
vodě, na výletech v přírodě mají dozor nad dětmi proškolení zdravotníci ČČK a vedoucí s osvědčením 
MŠMT. 

Tak jako v předchozích letech jsme si velkou část nákladů nesli sami formou příspěvku pro spolek. 
Hospodář sdružení Standa Kubín spolu s výborem spolku II. turnusu vypracovali podrobný harmonogram 
s předpokládaným rozpočtem na každou akci. Rozpis těchto akcí po měsících vycházel z Plánu činnosti 
pro rok 2015. 

 

Kontrola Plánu činností a aktivit II. TURNUS pro rok 2015: 
 
Jednotlivé cílené aktivity: 
 
9. až 11. ledna 2015 – Lyžařský soustředění na horách - Albrechtice (garanti: V. a V. Benešovi) 
Lyžařským aktivitám během víkendu strávenému v Albrechticích na chalupě Rozkoška, kde nám již 
mnoho let poskytují ubytování Vilda a Věruš Benešovi, letos sníh moc nepřál. V pátek ještě někteří 
účastníci využili zbytky technického sněhu na Špičáku. Příjezd ostatních posádek byl dost hektický. 

Při vykládce z Honzova auta zabouchla Jarča omylem klíče uvnitř. Naštěstí Vláďa, který byl na cestě, 
pohotově v Praze sehnal druhé klíče, takže jsme uvolnili přístupovou cestu a mohli vyrazit na večerní 
„Silvestrovský sjezd na čemkoliv“ za hustého deště. V sobotu jsme zjistili, že druhý vůz Gábi a Káji, 
který se v noci na ledu zastavil na cestě ve sněhu, byl po nočním vydatném dešti nakloněn nad srázem a 
tak začalo úmorné vyprošťování s vynaložením sil všech účastníků a některých sousedů. Uvědomili jsme 
si, že bez pomoci místních obyvatel by se nám nepodařilo vůz vyprostit. Na horách si lidi pomáhají i 
v bezvýchodné situaci.  

To nám zabralo půl dne, a tak jsme vyrazili raději na pěší turistiku po Jizerské magistrále. Stihli jsme i 
návštěvu nově otevřené Liberecké IQ Landie. Večerní veselé deskohraní uzavřelo víkend v Albrechticích. 
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Fotodokumentace na stránkách spolku / FOTKY / rok 2015 / Lyžařský víkend na horách – Albrechtice - 
Motto „Nic není ztracené, když si umíme pomáhat“. 

 
13. února 2015 – XI. valná hromada (garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín) 
XI. valná hromada se konala v pátek 13. února 2015 v 17:30 v salónku restaurace ,,U růžového sadu“. 
Důležité schůze se zúčastnili skoro všichni registrovaní členové našeho sdružení, abychom přijali důležitá 
rozhodnutí pro naší další budoucnost, tak jak uvádím v úvodu této výroční zprávy. 

Výbor sdružení také přednesl jím vypracované zprávy za rok 2014: Výroční, Hospodaření a Plán činnosti 
pro rok 2015 a následné Usnesení valné hromady pro rok 2015. 
 
Březen 2015 – Daňové přiznání a účetní uzávěrka (garanti: H. Kubínová, S. Kubín) 
Daňové přiznání pro Finanční úřad a účetní uzávěrku sdružení profesionálně zpracoval bez nároku na 
odměnu hospodář Standa Kubín. 

 
3. až 6. dubna 2015 – Velikonoční prázdniny s netradičními vajíčky (garanti: P. a H. Kubínovi) 
Velikonoční prázdniny jsme strávili na pozvání v malé vesničce Popovice u Jičína s kapelou ŠMAK. 

Ačkoliv byla zima, nevynechali jsme večerní grilování ani hledání velikonočních vajíček na rozlehlé 
zahradě. Nechyběl výlet na Jičínský zámek. Samozřejmě jsme si nabarvili vajíčka, upletli pomlázky a 
oslavili Velikonoce, jak káže tradice. Poděkování patří majitelům domku Jarče a Jirkovi, kteří nás pozvali 
i na další roky. Fotodokumentace na stránkách spolku / FOTKY / rok 2015 / Velikonoce v Popovicích u 
Jičína. 

 
30. dubna 2015 – Čarodějnice – Žluté lázně 
Nebyl čas vyjíždět na celý víkend (státnice, maturity apod.), a tak jsme se sešli v Pražských Žlutých 
lázních. ŠMAK hrál velkolepě, takže jsme přitáhli pozornost na naší partu II. TURNUS z.s., spousty lidí, 
ba i cizinců ve Žlutých lázních. 

 
7. až 10. května 2015 – Jarní Sázava XXI. (garanti: P. Kubín, V. a V. Benešovi a V. Šturma) – 
upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ 
Tradiční víkendové splouvání dolního úseku Sázavy do Pikovic jsme zahájili při startu v Poříčí nad 
Sázavou odemknutím řeky a celé vodácké sezóny 2015. Velice doporučuji přečíst popis akce na 
ŽLABABĚ - Žlababin palubní deník www.spolekdruhyturnus.cz, kde Pavel se svým vlídným humorem 
každému navodí úžasnou vodáckou atmosféru večerů i dnů strávených na řece Sázavě. 

 
30. května 2015 – MDD - Pražský Fantóm – Veliký náčelník - dle předlohy románů Karla Maye 
(garanti: D. Dobšíček, J. Marešová, T. Jelínková) 
Naši mladí vedoucí Dominik, Jana a Tereza se zhostili tohoto úkolu velice zodpovědně. Z pozvánky jsme 
vydedukovali, že sraz je u Náprstkové muzea, kde jsou indiánské sbírky. Zde proběhlo rozlosování do 
skupin, které absolvovaly prohlídku muzea a následně luštily zprávy a identifikovaly na fotkách hrdiny 
Májovek. Po loňském maratónu Prahou jsme zvolili klidnější tempo i kratší trasu, kolem domu hudebnin, 
kde s malým tamtamem skládaly skupinky indiánskou píseň, poté se podle zpráv v indiánském písmu 
přemísťovaly přes Nádraží střed až na Žižkov, kde náš Veliký náčelník (Áčko) žije. Náčelníka jsme 
oslavovali a velebili dlouho do noci. Vítězné týmy najdete na web. stránkách spolku.- FOTKY- 

Garantům Dominikovi, Janě a Tereze i nepřítomnému Filipovi patří uznání a poděkování za zdařilého 
Fantóma 2015. 

 
12. až 14. června 2015 – víkend na Rio VII. - tentokrát opět Lužnice (garanti: P. a H. Kubínovi) 
Osvědčená červnová víkendovka na krásném a dobře tekoucím úseku Lužnice. Naší základnou po celou 
akci byl kemp v Bečicích, kde byl sraz v pátek večer. Trasa pak byla: v sobotu Tábor => Bečice a 
v neděli Bečice => Dobronice. 
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Praktikum na řece a příprava etapy pro CETEH s indiánskou kanoi na „Stříbrném jezeře v Hubenově“ - 
ovládání kánoe, bezpečnost na vodě apod. Nejvýstižněji je vše zapsáno na našich www stránkách 
v Pavlově kronice staré kanoe „Žlababy“. 

 
27. června 2015 – Stavění stanů a příprava táborové základny (garanti: H., K. a P. Kubínovi, V. a 
Š. Benešovi, D. Dobšíček) 
Letos nebyl požadavek od provozovatelů Hubenova na stavění stanů na Hubenovské táborové základně, 
jelikož zde probíhala svatba hlavního vedoucího z jiného sdružení. Nicméně bylo nutné na základnu 
dopravit pro náš turnus některé materiály (stůl, tee-pee, totem apod.), a tak se dvě posádky aut stejně 
vydaly pomoci při stavbě tábora a přípravě na jejich svatbu. Hodně jsme pracovali, a tak večer v sobotu 
jsme mohli odjet domů s klidným svědomím, že náš kapacitně nabitý II. turnus bude zajištěn. 

 
1. až- 6. července 2015 – „Velká voda XXVI.“ Berounka 2016 (garanti: P. Kubín, K. Štěpánková, V. 
a V. Benešovi) 
Začátek prázdnin v kánoi. Jediná česká řeka (kromě celoročně sjízdné Vltavy), která v tomto období roku 
2015 měla vodu na sjíždění v kánoích, byla Berounka. Pavlův itinerář nás opět nezklamal a tak, jsme 
užívali parné léto v kánoi i mimo ní, unášeni vlnkami a koupáním. Krásná příroda, večery u ohňů 
s kytarami, nekonečná pohoda a klid, a především dobrá parta. Prezentace Berounky na Žlababě patří 
k nejoblíbenějším zhlednutím mnoha účastníku. 

 
15. července 2015 – Žluté lázně - příprava na odjezd na tábor (garanti: všichni pracovníci II. 
turnusu) 
Poslední schůzky před odjezdem na tábor se zúčastnili všichni pracovníci tábora. Proběhlo při ní 
rozdělení do oddílů, doplnění seznamů a také nakládání materiálu, protože hospodářské družstvo muselo 
na tábor vyjet už brzy ráno, tak aby zajistilo nákupy a přípravu kuchyně. Na poslední chvíli, jsme zajistili 
i dodávku pro všechen materiál a odvoz všech na II.TURNUS - letos kapacitně přeplněný tábor, 69 nás 
snad nikdy nebylo. 

 
18. července až 1. srpna 2015 – II. TURNUS TÁBORA s CETEH podle předlohy románu Karla 
Maye ,,Poklad na stříbrném jezeře“ (garanti: všichni pracovníci II. turnusu)  
Hubenovský rybník k tomuto názvu CETEH přímo vybízel a nám se podařilo i toto krásně nostalgické 
téma připravit pro děti na vysoké úrovni. K mimořádně zábavnému zpracování jednotlivých etap 
pochopitelně patřily i úžasné herecké motivační scénky s kulisami a kostýmy. Karel May by z nás měl 
radost. Děti s vedoucími hráli a soutěžili s obrovským nasazením. Všechny děti poznaly, kdo to byli Old 
Shatterhand, Vinnetou, Kleki Petra, Sam Hawkens i další hrdinové a hlavně mohly ocenit jejich hrdinské 
činy, které provází dětství mnoha generací. Samozřejmě veliký dík patří našim kuchařkám, které 
v polních podmínkách vařily a hospodařily s potravinami jako kouzelnice. Zdravotnice i štáb letos sotva 
stíhali zabezpečit pro tolik osob řádný chod tábora. Kladné ohlasy rodičů a všech, kteří přijeli na 
kontrolní návštěvu, jsou opravdovou satisfakcí za naše vyčerpávající úsilí. 

 
15. až 19. srpna 2015 – Letní Vltava XV. (garanti: P. Kubín, V. Šturma, K. Štěpánková) 
Při tradičním letním zakončení vodácké sezony se sešla osvědčená sestava s Martinem a Kačkou, 
Trymlíkem a Markétou, Milošem, Vláďou, Pavlem, Helčou a Pájou. Vltava nezklamala se svými jezy, 
peřejkami i vybavenými kempy, i když všude kolem bylo úmorné sucho. Miloš z kapely „Poslední štych“ 
nám každý večer připomněl všechny dávné trampské písně, které se vždy hrávaly na řece. Letos Vláďa 
s Helčou navštívili i krumlovské divadlo s unikátní točnou. Krásně vše Pavel popsal a prezentoval 
v kronice staré kánoe Žlababy na www.LDTBorovany.cz, www.spolekdruhyturnus.cz 

 
26. až 28. září 2015 – Svatý Václav – Kutná Hora (garanti: V. Šturma, S. Kubín a tajemná osoba) 
Garanti připravili výlet do Kutné hory za "KULTUROU" a návštěvou Kutnohorských dolů, katedrály Sv. 
Barbory, světoznámé Kostnice a nejdelší bobové dráhy v republice, kde nás Standa vyhecoval 
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k závodům. Ubytování zařídili ve zděných chatkách v nedalekém autokempu s venkovním grilováním a 
Š.M.A.K. zde odehrál jedno z vystoupení ze „Š.M.A.K.ovy dračí (s)pouště tour“. Výlet to byl velice 
zdařilý a doufáme, že za rok bude zase. 

 
23. až 28. října 2015 – Podzimní prázdniny - V. ročník - tentokrát „Za krásami jižní Moravy“ 
(garanti: G. Dostálová) 
Pozvánka 
„Tož nazdar, rády bychom Vás pozvaly na již neuvěřitelný až heroický V. ročník podzimního výletu. 
S dojemnými slzami v očích vzpomínáme na tu dávnou myšlenku, která se zrodila v našich omámených a 
zmožených hlavách po každoroční potáborové schůzce. Nakonec jsme se skutečně rozhodli a vyjeli 
společně na první podzimní výlet. A víte v jakém roce a kam to bylo? Do Polska, milí přátelé, a psal se 
rok 2011. Od té doby jsme projeli země jako Německo, Belgii a navštívili naše sousedy na Slovensku. 

Minulý rok jsme si během nekonečných hodin strávených v kolonách všimli krásy jižní Moravy.  

Ubytování se pokusíme zajistit v jedné z chalup na samotě ve vakuu v okolí Pálavy/Mikulova, kde 
nebudeme rušeni a ani nás nikdo rušit nebude.“ 

A tak se také stalo: Gába s Radkou zajistily ubytování v domku ve Vrbicích, kde jsme se v pátek sjeli a 
večer poseděli ve sklípku, který v tomto kraji mají snad úplně všechny domy. Sobotu jsme absolvovali 
výšlap na rozhlednu na Kraví hoře, minigolfový turnaj v Němčičkách a večerní posezení ve sklípku 
s přednáškou o víně, jež nemělo chybu. Neděle byla zasvěcena Moravskému krasu a Punkevní jeskyni 
s Macochou. V pondělí následoval Lednický zámek a zřícenina hradu Děvičky. Stihli jsme toho opravdu 
hodně, a tak večer pro unavená těla přišel nekonečný relax v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách u Brna. 

„Krásy Jižní Moravy“ letos přispěly měrou vrchovatou do sady úžasných akcí roku 2015.  

 
28. listopadu 2015 – „Andělé na kůru, haleluja“  
Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách byl letos vyměněn za Věruščino pozvání do Starých Chaber, kde 
proběhla oslava narozenin naší andělské zdravotnice, které jsme přišli popřát se svatozáří na hlavě. Jedině 
andělská povaha s námi vydrží i další léta na táboře, na vodě i jiných adrenalinových akcích. 

 
11. prosince 2015 – Vánoční besídka - koncert skupiny Negativ (garanti: všichni členové spolku II. 
TURNUS z.s.) 
Na závěr roku jsme se sešli na koncertu naší spřátelené rockové skupiny Negativ v klubu Kain. 
Zavzpomínali jsme na zdařilé akce konané v letošním roce a také tancem přispěli ke skvělé atmosféře 
koncertu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Plán činnosti pro rok 2015 byl naplněn a to v dobách, kdy je pro nás stále těžší zajistit dostatek financí 
bez dotací a grantů na jednotlivé akce. Většina členů jsou studenti, kteří brigádničí mezi zkouškami, aby 
si mohli dovolit účast na jednotlivých akcích. Není lehké jít příkladem v dobrovolnictví, s nadšením 
pracovat pro děti a mládež, když volný čas je „drahým, nedostatkovým zbožím“. 

 

Výroční zprávu vypracovala: 

Helena Kubínová - Hlavní vedoucí II. turnusu tábora 

a předseda spolku II. TURNUS z.s. 

 

 

 

V Praze 17. 2. 2016 


