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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU II. TURNUS z.s. 

ZA ROK 2016 

 
V roce 2016 jsme navázali na úspěchy předchozích let s aktivním nasazením, ať už v akcích vodácko-

turistických, tak v táborové přípravě náročné etapové hry II. turnusu na táborové základně HUBENOV a 

v cílených aktivitách s environmentálním zaměřením. 

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 táborníky. Celý rok 2016 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 hudební uskupení Š.M.A.K., které přitahuje současné mladé lidi 

na všech našich akcích (např. ve vodáckých kempech, tábořištích apod.). Stmeluje náš kolektiv při 

společném zpívání a posloucháním jeho 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 volnočasové aktivity byly vždy na úrovni. 

Dobrovolně a vlastním příkladem 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 

dobrovolné práce 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 osvědčeními MŠMT. 

Tak jako v minulosti si velkou část nákladů neseme sami, formou příspěvku pro spolek. 

Hospodář sdružení Standa Kubín spolu s výborem spolku II. turnusu vypracovali podrobný harmonogram 

s předpokládaným rozpočtem na každou akci. 

Z USNESENÍ XII. VALNÉ HROMADY SPOLKU II. TURNUS z.s. ze dne 4.března 2016 vycházel i 

schválený Plán činnosti pro rok 2016. 

 

Kontrola Plánu činností a aktivit II. TURNUS pro rok 2016: 

 

Jednotlivé cílené aktivity: 
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8. až 10. ledna 2016 – Lyžařské soustředění na horách – Albrechtice (garanti: V. a V. Benešovi) 

Lyžařským aktivitám během víkendu stráveném v Albrechticích na chalupě Rozkoška, kde nám již 

mnoho let poskytují ubytování Vilda a Věruš Benešovi, letos konečně po 2. letech přál SNÍH. 

V pátek odpoledne, ještě někteří účastníci využili sněhu na Tanvaldském Špičáku. Večer se nám předvedl 

Š.M.A.K, kde Honza hrál na své nové banjo, které přilákalo i sousedy z jiné chalupy. Návštěvu jsme 

opětovali při našem půlnočním sjezdu na čemkoliv. Místní hosté byli překvapeni z našich Silvestrovských 

svítících svetrů a Silvestrovského veselí, ačkoliv byl leden, a rádi se se zpěvem přidali.  

V sobotu všichni hurá na Špičák, kde jsme si užili s dětmi a mládeží lyžování. Večerní deskohraní 

uzavřelo víkend v Albrechticích. Fotodokumentace na stránkách spolku / FOTKY / rok 2016 / Lyžařský 

víkend na horách 

 

Únor - březen 2016 – Proškolení pracovníků táborů a zotavovacích akcí  

V termínu 28. února 2016, stanoveném ČČK, probíhalo v Helichově ulici v Praze, doškolení „Zdravotníků 

zotavovacích akcí“, kterého se zúčastnily a úspěšně jej absolvovali Kája, Majda, Filip a Gába. 

A následně absolvoval Štěpán Beneš v březnu ZZA, což mu zajistilo tábor 2017 jako praktikantovi. Zájem 

o zkoušky ZZA a získání průkazu nebo jeho prolongování je veliký. Lektorky ČČK mají vždy 

profesionální úroveň a kurz nám vždy přinese nové poznatky v oblasti zdravotnictví a první pomoci.  

 

4. března 2016 – XII. valná hromada (garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín) 

XII. valná hromada se konala v pátek 14. března 2016 od 17:30 v salónku restaurace SKANZEN. 

Důležité schůze se zúčastnili skoro všichni registrovaní členové našeho spolku. 

Výbor spolku přednesl jím vypracované zprávy za rok 2015: Výroční, Hospodaření a Plán činnosti pro 

rok 2016 a následné Usnesení valné hromady pro nadcházející rok 2016. 

 

Březen 2016 – Daňové přiznání a účetní uzávěrka (garanti: H. Kubínová, S. Kubín) 

Daňové přiznání pro Finanční úřad a účetní uzávěrku spolku profesionálně přes naší Datovou schránku 

zpracoval bez nároku na odměnu hospodář Standa Kubín. 

 

25. až 28. března 2016 – Velikonoční prázdniny s netradičními vajíčky (garanti: P. a H. Kubínovi) 

Velikonoční prázdniny jsme strávili na pozvání v malé vesničce Popovice u Jičína s kapelou Š.M.A.K. 

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. 

 

30. dubna 2016 – Čarodějnice – Žluté lázně 

Nebyl čas vyjíždět na celý víkend (státnice, maturity apod.), a tak jsme se sešli v pražských Žlutých 

lázních. Š.M.A.K. hrál velkolepě, takže jsme přitáhli pozornost na naši partu II. TURNUS z.s. spousty 

lidí, ba i cizinců ve Žlutých lázních. 

 

5. až 8. května 2016 – Jarní Sázava XXII. (garanti: P. Kubín, V. a V. Benešovi) 

Tradiční víkendové splouvání dolního úseku Sázavy do Pikovic jsme zahájili při startu v Poříčí nad 

Sázavou odemknutím řeky a celé vodácké sezóny 2016, vhozením Staníka do jarní Sázavy 

k narozeninám. Velice doporučuji přečíst popis akce na ŽLABABĚ – Žlababin palubní deník 

www.spolekdruhyturnus.cz, kde Pavel se svým vlídným humorem každému navodí úžasnou vodáckou 

atmosféru dnů i večerů strávených na jarní řece Sázavě. 

 

4. června 2016 – MDD – Pražský Fantóm – PROČ OTEC VLASTI (K VÝROČÍ NAROZENÍ 

NAŠEHO SLAVNÉHO KRÁLE (garanti: J. Neuman a S. Kubín)  
Zkušení matadoři se zhostili tohoto úkolu velice profesionálně. Z pozvánky jsme vydedukovali, že indicie 

k zahájení bojovky po Praze si musíme sehnat již před tímto datem. Největší ohlas měla Kájova 

prezentace v šaškovském oblečku u generálního ředitele Pepsi, který se shodou okolností jmenoval Jan 

Neuman, tak jako organizátor Fantoma, u kterého jsme si měli vyzvednout šifry jako králova družina se 

středověkým komentářem. Sraz byl na Staroměstském náměstí, kde se sešly královské družiny i 

http://www.spolekdruhyturnus.cz/
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s mezinárodní účastí, vybaveny meči a ve středověkých kostýmech. Bojovka to byla náročná, poznali 

jsme opět několik málo známých Pražských památek, a souboj s dřevěnými meči před Karlovou 

univerzitou a na Karlově náměstí, kde šlo opravdu o život (zlaté vejce), přitáhl pozornost mnoha turistů. 

Vítězné týmy najdete na web. stránkách spolku – FOTKY. 

Garanti opět nasadili laťku hodně vysoko a patří jim obrovské uznání a poděkování za úžasného 

FANTOMA 2016 

 

11. až 12. června 2016 – víkend na Rio VII. - Lužnice (garanti: P. a H. Kubínovi) 

Červnová víkendovka na krásném a dobře tekoucím úseku Lužnice musela být zrušena z důvod svatby 

našich dlouholetých členů Jarči a Honzi Abrahamčíkových. Většina členů našeho spolku se postarala o 

nezapomenutelné zážitky v tento krásný den. Všem to moc slušelo, i družičkám, které se postaraly o 

novomanželské soutěže, tombolu, tanec a zábavu ve Strnadovském mlýně. 

 

25. až 26. června 2016 – Stavění stanů a příprava táborové základny (garanti: H., K. a P. Kubínovi, 

V. a Š. Benešovi, D. Dobšíček, M. Proche, H. Abrahamčík)  

Stavění a příprava Hubenovské táborové základny se ujala mužská část sdružení: Kája, Dominik, Marek, 

Honza, Vilda, Štěpán B., doplněna Helčou a Pájou. Všichni se zhostili tohoto úkolu s obrovským 

nasazením a opravdu si mákli. Večer nezapomněli navázat dobré vztahy s provozovateli základny, aby 

udělali dobré jméno II. turnusu.  

 

2. až- 8. července 2016 – „Velká voda XXVII.“ - OHŘE 2016 (garanti: P. Kubín, K. Štěpánková, V. 

a V. Benešovi) 

Začátek prázdnin v kánoi letos připadl na Ohři. Pavlův itinerář nás opět nezklamal, a tak jsme užívali léto 

v kánoi i mimo ni, na Karlovarském filmovém festivalu, v opravdu hojném počtu vodáků. Krásná příroda, 

večery u ohňů s kytarami, nekonečná pohoda a klid, a především dobrá parta. Prezentace Ohře na Žlababě 

patří k nejoblíbenějším zhlednutím mnoha účastníku. 

 

12. července 2016 – 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 sehnali 

i dodávku pro všechen materiál a odvoz všech na II.TURNUS – letos kapacitně přeplněný tábor. 

 

16. až 30. července 2016 – II. TURNUS TÁBORA s CETEH „PROČ OTEC VLASTI“ (K VÝROČÍ 

NAROZENÍ NAŠEHO SLAVNÉHO KRÁLE) – GARANTI: všichni pracovníci turnusu 

Toto slavné výročí přímo vybízelo ke zpracování CETEH. Na motivy rozhlasového zpracování VITA 

CAROLI a Lucemburkové se jej podařilo Helče připravit pro děti zábavnou formou. Zahájení nám 

doplnilo rytířské uskupení pozvané OV Fandou, zahráli jsme bitvu u Kresčaku, kde umírá Jan 

Lucemburský a předává Čechy mladému Karlu IV. Jednotlivé etapy si rozdělil štáb, tak aby volně 

vytvářely spojení s manželkami Karla IV.: Blankou, Annou F., Annou S. a Eliškou P. 

Ke zpracování jednotlivých etap pochopitelně patřily i středověké herecké motivační scénky s kulisami a 

kostýmy. Děti s vedoucími hrály a soutěžily s obrovským nasazením. Všechny děti poznaly, kdo to byl 

král a císař Karel IV. Samozřejmě veliký táborový dík patří našim kuchařkám, které v polních 

podmínkách vařily a hospodařily s potravinami jako kouzelnice. Zdravotnice i štáb letos měli hodně práce 

zabezpečit pro tolik osob řádný chod tábora. Kladné ohlasy rodičů a všech, kteří přijeli na kontrolní 

návštěvu, jsou opravdovou satisfakcí za naše vyčerpávající úsilí. 

 

13. až 18. srpna 2016 – Letní Vltava XV. (garanti: P. Kubín, K. Štěpánková) 

Při tradičním letním zakončení vodácké sezony se sešla osvědčená sestava. Vltava nezklamala se svými 

jezy, peřejkami i vybavenými kempy. Nejlépe vše popsal Pavel a prezentoval v kronice staré kánoe 

Žlababy na www.LDTBorovany.cz, www.spolekdruhyturnus.cz 

 

28. září 2016 – svatý Václav – Cyklovýlet (garanti: H. a P. Kubínovi) 

http://www.ldtborovany.cz/
http://www.spolekdruhyturnus.cz/
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Volný den letos připadl na středu, a tak jsme se vydali po známé pražské cyklostezce podél Vltavy do 

Vranného a zpět. Večer jsme zakončili malým posezením ve Žlutých lázních. 

 

26. až 30. října 2016 – Podzimní prázdniny – VI. ročník – tentokrát „Za krásami SEVERNÍ 

Moravy“ (garanti: G. Dostálová, J. Mareš, a J. Abrahamčík) 

Gába zajistila ubytování v horské chatě nad Ostravicí - uprostřed podzimních Beskyd, kde jsme se 

ve čtvrtek sjeli a večer poseděli a naplánovali hodně výletů, které jsme ani nestihli. Druhý den jsme vyjeli 

na Pustevny a vyšlápli na Radhošť, vyfotili se s Radegastem a Valašským králem. Zapůjčili jsme si 

koloběžky a jízda na nich dolů neměla chybu. Chtěli jsme ještě stihnout TARZÁNII, ale už zavírali, a tak 

jsme se za tmy vrátili na chatu, kde jsme rozjeli hry. Další den jsme rychle vstali a vyjeli na výlet do 

našeho největšího lidového skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Čas nás tlačil, a tak jsme vynechali 

návštěvu pivovaru a ujížděli do Štramberka, který jsme chtěli projít. Zastavili jsme se u kamarádů z vody 

Zbyňi a Baruš, které jsme chtěli popřát k jejím kulatým narozeninám, ale jak to u pohostinných Moraváků 

bývá, už jsme se z předměstí Štramberka zvaného Turecko nemohli vymanit. Zpěvem a slivovicí zmoženi 

jsme se vraceli pozdě v noci na naši chatičku. V neděli nás čekala úmorná cesta po D1 do Prahy. Výlet se 

povedl a doufám, že se tam vydáme znovu stihnout i tu Štramberskou Trúbu. 

 

26. listopadu 2016 – „Arbesácký turnaj“  

Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách byl letos zastoupen naším spolkem několika hráči šipek, kteří si 

vše užili, i když nedosáhli na stupně vítězů. 

 

16. prosince 2016 – 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 Modrá vopice. 

Zavzpomínali jsme na zdařilé akce konané v letošním roce, zahráli jsme si fotbálek a také tancem přispěli 

ke skvělé atmosféře koncertu. 

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

 

Plán činnosti pro rok 2016 byl naplněn, a to v dobách, kdy je pro nás stále těžší zajistit dostatek financí 

bez dotací a grantů na jednotlivé akce. 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 


