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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU II. TURNUS z.s. 

ZA ROK 2017 
 

V roce 2017 jsme navázali na úspěchy předchozích let a 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. 

Celý rok 2017 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 mladé lidi na všech našich akcích (např. ve 

vodáckých kempech, tábořištích apod.). Stmeluje náš kolektiv při společném zpívání a 

posloucháním jejich hudby. 

Dobrovolně, 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, ohleduplnost 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 webových 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 Standa Kubín spolu s výborem spolku vypracovali podrobný harmonogram 

s předpokládaným rozpočtem na každou akci. Z usnesení XIII. Valné hromady spolku II. 

TURNUS z.s. ze dne 24. února 2017 vycházel i schválený Plán činnosti pro rok 2017. 

 

Kontrola Plánu činnosti a aktivit II. TURNUS pro rok 2017: 

 

Jednotlivé cílené aktivity: 

13. až 15. ledna 2017 – Lyžařské soustředění na horách – Albrechtice (garanti: V. a V. 

Benešovi) 

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

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

V pátek odpoledne ještě někteří účastníci využili sněhu na Tanvaldském Špičáku k lyžování. 

Večer se nám předvedla kapela Š.M.A.K, která přilákala i sousedy z jiné chalupy. Návštěvu 

jsme opětovali při našem půlnočním sjezdu na čemkoliv. Náš host z Londýna byl doslova 

unesen z našeho lednového Silvestrovského veselí. A v sobotu všichni hurá na sníh, až pod 

námi praskaly boby a sáně, anebo na Špičák, kde jsme si užili s dětmi a mládeží lyžování. 

Večerní AZ Kvíz uzavřel víkend v Albrechticích. Fotodokumentace na stránkách spolku / 

FOTKY / rok 2017 / Lyžařský víkend na horách 
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Únor až březen 2017 – Proškolení pracovníků táborů a zotavovacích akcí  

V termínu stanoveném ČČK proběhlo v Helichově ulici v Praze doškolení „Zdravotníků 

zotavovacích akcí“, kterého se zúčastnili a úspěšně jej absolvovali Dan Simon a Jana 

Marešová. 

Zájem o zkoušky ZZA a o získání průkazu nebo jeho prolongování je veliký, jelikož lektorky 

ČČK mají profesionální úroveň a kurz nám vždy přinese nové poznatky v oblasti zdravotnictví 

a první pomoci, které využíváme i ke vzdělávání dětí a mládeže na táboře i při ostatních akcích.  

24. února 2017 – XIII. valná hromada (garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín) 

XIII.Valná hromada se konala v pátek 24. února 2017 od 17:30 v salónku restaurace U Kozla. 

Důležité schůze se zúčastnili skoro všichni registrovaní členové našeho spolku. 

Výbor spolku přednesl jím vypracované zprávy za rok 2016: Výroční, Hospodaření a Plán 

činnosti pro rok 2017 a následné Usnesení valné hromady pro nadcházející rok 2017. 

Březen 2017 – Účetní uzávěrka (garanti: H. Kubínová, S. Kubín) 

Účetní uzávěrku a účetnictví spolku profesionálně zpracoval bez nároku na odměnu hospodář 

Standa Kubín. Za to mu patří neskonalé díky. 

14. až 17. dubna 2017 – Velikonoční prázdniny s netradičními vajíčky (garanti: P. a H. 

Kubínovi) 

Tradiční české Velikonoce v malé západočeské vesničce Světec jsou po léta zaměřeny na 

soužití městských a venkovských dětí. Společně se učíme malovat vajíčka a plést pomlázky. 

Součástí doprovodného kulturního a turistického programu byla návštěva kláštera v Teplé. 

30. dubna 2017 – Čarodějnice – Žluté lázně (garanti: J. Mareš a M. Kopecká) 

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

Žlutých lázních. Využili jsme místní atrakce a koncerty. Nezanedbali jsme ani přípravu na 

tábor a následující otvírání řeky Sázavy. 

5. až 8. května 2017 – Jarní Sázava XXIII. (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 2017. 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. 

3. června 2017 – MDD – Pražský Fantóm X. -– Shakespeare a divadlo (garanti: M. 

Bínová, K. Kubín a G. Dostálová) 

Zkušení táboroví oddíláci a mezinárodní animátoři se zhostili tohoto těžkého úkolu velice 

profesionálně. Z pozvánky jsme vydedukovali, že sraz je v podhradí, kde se konají Letní 

shakespearovské slavnosti. Vybaveni divadelními škraboškami jsme se pak během dne 

prodírali obrovským množstvím turistů k pražským divadlům. Nechyběly šifry, soutěže a 

scénky, které naše putování po Praze dělají už léta velice zábavným a poučným. Bojujeme jako 

lvi o každý nový poznatek o naší krásné Praze, vyhráváme tím všichni.  

Vítězné týmy najdete na stránkách spolku / FOTKY / rok 2017 / Pražský Fantóm X. 

Garanti zpracovali těžké téma na výbornou a patří jim obrovské uznání a poděkování. 

1. až 8. července 2017 – „Velká voda XXVIII.“ - Otava (garanti: P. Kubín, V. a V. 

Benešovi) 

Začátek prázdnin v kánoi letos připadl na splouvání Otavy. Pavlův itinerář nás opět nezklamal, 

a tak jsme si užívali léto v kánoi, krásnou přírodu, večery u ohňů s kytarami, nekonečnou 

pohodu a klid, a především dobrou partu. 

Prezentace Otava na Žlababě patří k nejoblíbenějším zhlédnutím mnoha účastníku. 

11. července 2017 – Žluté lázně – příprava odjezdu 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 
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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. 

15. až 29. července 2017 - II. turnus tábora s CETEH „Shakespearovy postavy“ k výročí 

nejslavnějšího dramatika (garanti: všichni pracovníci II. turnusu) 

Dopředu bylo avizováno, že nebudou přítomni někteří vedoucí na táboře, a tak přípravy 

zajímavé etapové hry se zhostil Karel Kubín spolu s Helčou. Čerpali jsme náměty z knížky 

Shakespeare od Renáty Fučíkové, z filmu Anonym a deskové hry Krycí jména („Slova, slova, 

slova“). Mladí vedoucí si připravili krásné kostýmy a zaujali děti pro divadlo. Byli jsme 

překvapeni, jak děti touží hrát divadlo, být herci, kolik znají námětů, jak jsou kreativní, stačí 

jim jen dát podnět. A musím se přidat k reakci dětí: „Letos to bylo super.“ Samozřejmě bez 

zázemí v podobě Líby (v kuchyni) a Věrušky (na marodce) by tábor nemohl fungovat. Moc 

Vám děkuji, bez vás to prostě nejde. 

19. až 23. srpna 2017 – Letní Vltava XVII. (garanti: P. Kubín, V. a L. Šturmovi, J. 

Marešová) 

Při tradičním letním zakončení vodácké sezony se sešla staronová sestava. Vláďa si po letech 

strávených v Německu zase užil jezů s Lukášem a Lídou v lodi. Standa nám předvedl, že to 

v kánoi stále umí a Jana M. se svojí nezapomenutelnou partou pobavila celou řeku Vltavu – a 

zase byla legrace. Nejlépe je vše popsané a prezentované v kronice staré kánoe Žlababy na 

www.LDTBorovany.cz, www.spolekdruhyturnus.cz. 

28. září až 1. října 2017 – Svatý Václav - Adršpach a Babiččino údolí (garanti: J. Mareš, 

G. Dostálová) 

Pro tuto akci Gába zajistila ubytování v chaloupce v Olešnici u Červeného Kostelce poblíž 

Náchoda. Ačkoliv jsme tam byli ani ne před 18 dny na svatbě Vládi a Lídy, přijeli jsme zase, 

tentokrát prozkoumat tento kraj. Navštívili jsme Adršpašské skály, Ratibořický zámek s historií 

kněžny Zaháňské a Babiččino údolí se Starým Bělidlem, kde nám místní paní odvyprávěla 

příběh Boženy Němcové a jejího slavného románu „Babička“. 

Večer nechybělo grilování, deskové hry a hudba kapely Š.M.A.K., kde se mezi hraním 

odhodlal Honza M. požádat Martu o ruku, což bylo úžasné. Výlet za poznáním naší krásné 

zemičky byl příjemný a veselý. 

28. října 2017 – Na pozvání Karla Jeníčka jsme vyjeli s kapelou Š.M.A.K. do Poddubí u 

Chocerad. Při neuvěřitelném sedmihodinovém koncertu jsme předvedli, že dokážeme zpívat a 

tančit a bavit se celý večer s bývalými táborovými spolupracovníky. 

25. listopadu 2017 – Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách  

Na Arbesáckém turnaji ve squashi a šipkách byl letos náš spolek zastoupen několika hráči 

šipek, kteří přes velké nasazení nedosáhli na stupně vítězů. 

8. prosince 2017 – Vánoční besídka – koncert skupiny Š.M.A.K. 

Na závěr roku jsme se sešli v salónku restaurace U Libuše. Přišli všichni kamarádi a členové 

našeho spolku. Atmosféra nebyla vánoční ale spíše Silvestrovská. Za celý rok 2017 jsme si to 

koneckonců všichni zasloužili. 

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

Plán činnosti pro rok 2017 byl naplněn, a to v dobách, kdy 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 1. 2. 2017 


