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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU II. TURNUS z.s. 

ZA ROK 2019 
V roce 2019 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 cílených aktivitách, s environmentálním zaměřením. 

Všichni členové se podíleli na těchto akcích, na které se hlásili nové děti a mládež. Celý rok 

2019 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.S, 

které přitahuje lidi všech věkových kategorii na všech našich akcích (např. ve vodáckých kempech, 

tábořištích dokonce i na svatbách apod.). Stmelují náš kolektiv při společném zpívání a posloucháním 

jejich hudby i na veřejných pravidelných vystoupeních ,,U Pádivce“.Uvítali jsme i účastníky, kteří se 

nám 

po letech opět vrátili a my je rádi uvítali, vždy je dobré mít se kam vracet. 

DOBROVOLNÍCI a Garanti, například vodáckých akcí, jsou dlouholetí zkušení vodáci 

(fotodokumentace je chráněna a zpravována Pavlem K. na web. stránkách www.LDTBorovany.cz, 

 www.spolekdruhyturnus.cz ,,ŽLABABA“ (v zájmu ochrany soukromí je pouze tato stránka chráněna 

heslem a je určena jen pro  zúčastněné).  Krátká videa s některých akcí ,, S kamerou na cestách“, letos  

vypracoval Jenda J. 

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 K. spolu s výborem spolku II. turnusu vypracovali podrobný harmonogram 

s předpokládaným rozpočtem na každou akci. Z USNESENÍ XV. VALNÉ HROMADY SPOLKU 

II. TURNUS z.s. ze dne 1.března 2019 vycházel i schválený,, Plán činnosti pro rok 2019.“ 

 

Kontrola Plánu činností a aktivit II. TURNUS za rok 2019: 

 

Jednotlivé cílené aktivity: 

 

11. až 13. ledna 2019 – 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 zdarma ubytování Vilda a Věruš Benešovi, kteří se bohužel z vážných rodinných 

důvodů nemohli dostavit, ale jejich děti Natálka a Štěpán, se zhostili tohoto úkolu zodpovědně.  

V pátek 

odpoledne, ještě někteří účastníci využili sněhu na Tanvaldském Špičáku. Večer se nám předvedla 

kapela 

Š.M.A.K. Půlnočním sjezdu na čemkoliv, letos sníh přál, takže jízda byla velkolepá.  

V sobotu všichni hurá na sníh, lyžaři i snouwbordisté i pěšáci se sešli na vrcholku Špičáku před 

rozhlednou. Večerní hra pro všechny se povedla. Stavěli jsme Atomium a připomněli si slavné 

letopočtové 8. , formou her. Byla legrace a o to především jde. Nedělní deskohraní uzavřelo víkend v 

Albrechticích. Fotodokumentace na stránkách spolku / FOTKY /  rok 2019 /vyber akci/ Lyžařský 

víkend 

na horách v Albrechticích. 
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1.března 2019 – XV. valná hromada (garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín) 

XV.Valná hromada se konala v pátek 1.března  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 2018: Výroční, Hospodaření a Plán činnosti pro 

rok 2019 a následné Usnesení valné hromady pro nadcházející rok 2019 bylo přijato. 

 

Březen 2019 – Účetní uzávěrka (garanti: H. Kubínová, S. Kubín) 

Účetní uzávěrku a následnou  Zprávu o hospodaření za rok 2019  spolku profesionálně zpracoval 

bez nároku 

na odměnu hospodář Standa Kubín. Za což mu patří neskonalé díky. 

 

19.4. až 22.duben 2019 – Velikonoční prázdniny s netradiční pomlázkou (garanti: P. a H. 

Kubínovi) 

Velikonoční prázdniny jsme letos strávili ve vesničce Koroticích u Kutné hory. Program byl hodně 

nabitý. 

Návštěva kutnohorských památek, bobová dráha, grilování,pletení pomlázek a vajíčka jsme 

dodělávaly za tmy 

s čelovkama. Pondělní pomlázka na vesnici má vždy neodolatelné kouzlo. 

 

10. až 12. května 2019 – Jarní Sázava XXV. (garanti: P. Kubín, V. a V. Benešovi) – Věstník 

„Vodácké sekce“ 

Pátek 10. května 2019 (příjezd do Týnce nad Sázavou): Státní svátek 8. května letos vyšel na středu, 

tedy den 

nejnevhodnější pro to prodloužit si víkend. To je tedy pech! A tak jsme 25. ročník Jarní Sázavy 

naplánovali jen 

na víkend s jednodenní plavbou. V pátek jsme se jako obvykle začali sjíždět do kempu 

v Týnci.Zahájili jsme 

odemknutím řeky Sázavou a celé vodácké sezóny 2019.  

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. 

 

1. června 2019 - MDD – Pražský Fantóm. Téma: „Vikingové“ (garanti: M. Kubínová a S. 

Kubín) 

Míša a Staník  se zhostili tohoto těžkého úkolu velice profesionálně. Z pozvánky jsme vydedukovali, 

že je sraz u Žlutých lázní, a jaké vybavení je potřeba. Nechyběly šifry, soutěže a scénky, které naše 

úmorné 

putování po Praze dělají už léta velice zábavné a poučné.Letos jsme se i koupali ve studené Vltavě. 

Bojovali jsme jako Vikingové i s miminama v náručích.Vyhráváme tak všichni a rozhodčí jsou 

v nelehké situaci. 

Vítězné týmy najdete na web. stránkách spolku. - FOTKY- / rok 2019 /vyber akci/ 

Garanti zpracovali téma na výbornou a patří jim obrovské uznání a poděkování FANTOMA 2019 

 

30.6. až- 5.července 2019 – „Velká voda XXX.“BEROUNKA“ (garanti: P. Kubín, V. a V. 

Benešovi) 

Neděle 30. června 2019 (příjezd do Dolan): Řekou, kterou jsme si vybrali pro splouvání při letošním 

jubilejním, 

již 30. ročníku Velké vody, se stala Berounka.Pavlův itinerář nás opět nezklamal, a tak jsme 

užívali léto v kánoi, krásná příroda, večery u ohňů s kytarami, nekonečná pohoda, a především 

dobrá parta. Prezentace BEROUNKA na Žlababě patří k nejoblíbenějším zhlédnutím mnoha 

účastníku. 

A hlavně popis ve Žlababině kronice je pohlazení po duši. 

 

9. července 2019 – Žluté lázně – příprava odjezdu na tábor (garanti: všichni pracovníci  
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II. turnusu) 

Poslední schůzky před odjezdem na tábor se zúčastnili  pracovníci tábora, kteří neměli nic zlomeného, 

jako Gába 

nohu, Věra rameno, zachránil nás Martin K., který sehnal náklaďák.Pavla v kuchyni se domluvila 

s Líbou a 

Vláďou, aby vše proběhlo jak má. Rozdělení do oddílů, doplnění seznamů a také nakládání materiálu 

na tábor, 

příprava Ceteh a vše ostatní jsme doplnili a mohli vyjet. 

  

13. až 27. července 2019 - II. TURNUS TÁBORA 

▪ téma letošní CETEH, “Vikingové“ (garanti: všichni pracovníci II. turnusu 

Dopředu bylo avizováno, že nebudou přítomni někteří vedoucí na táboře z pracovních důvodů, a tak 

přípravy 

zajímavé etapové hry se zhostila Míša K. a dvojice zkušených vedoucích vytvořili každý etapu 

CETEH. Každá 

etapa byla jiná a dětem i vedoucím se líbila, ať už Vláďova s Lídou nebo Jendova s Gábou,, Martin K. 

s noční 

bojovkou. Majda s Míšou nahrazovali zdravotníky i hlavasku a jejich večerní hry pro vedoucí, měli 

taky úspěch, 

prostě naše etapové hry měli opět vysokou úroveň a myslím, že již patříme k posledním z mála, kteří 

si svoje 

etapové hry takto sami připravují. Ňůmen s Danem a Jendou si užili s klukama puťák. Všem Vám moc 

děkuji a 

myslím, že můžeme být na sebe hrdí 

Samozřejmě bez zázemí v podobě Pavly a částečně Líby s Hankou (v kuchyni), by tábor nemohl 

fungovat, 

moc Vám děkuji bez Vás to prostě nejde. 

 

17. až 21.srpna 2019 - Letní Vltava XV. - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ 

(garanti: Pavel K., Jana M + Martin T.) Nejlépe vše zdokumentoval Pavel a prezentoval v kronice 

staré kánoe 

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

 

28. až 29.září 2019 – Sv.Václav–  

Svátek sv. Václava letos neměl den volna a tak jsme v sobotu vyrazili na staronovou chalupu Honzy 

A. 

u Votic, abychom mu jí řádně zkolaudovali. S Vildou a Věruškou, někteří oslavili, jejich výročí 20.let 

od svatby. 

 

25. až 29.října 2019 – Podzimní prázdniny – VIX. ročník –Berlín a výročí pádu Berlínské zdi a  

tzv.,,Železné opony“ Míša s Gábou zajistili ubytování v hostelu v Berlíně, blízko centra. Cestu jsme 

zvolili 

linkovým autobusem, abychom se vyhnuli starostmi s auty. Ještě večer jsme šli na krátkou prohlídku 

ke  

zbytkům zdi, poseděli na parníku na řece Sprévě a šli spát. Hned ráno jsme vyrazili po Berlíně 

abychom vše  

stihli. Viděli jsem snad úplně všechny památky, a večer jsme skončili ve vyhlášené Irské hospůdce, 

kde hrály a  

my jsme rozezpívali a roztančili skoro celou hospůdku. Zájezd se organizačně Míše moc povedl, 

všichni jsme se 

snažili při náročných přejezdech metrem utvořit  dobrou náladu. Děkujeme a už se těšíme na příští 

podzimní 

výlet za kulturou. Doporučuji shlédnout / FOTKY / rok 2019 /vyber akci/ Berlín. 

 

30. listopadu 2019 – „Arbesácký turnaj“  

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

http://www.ldtborovany.cz/
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nedosáhli na stupně vítězů. 

 

21. prosince 2019 Vánoční besídka – koncert skupiny Š.M.A.K.  

Na závěr roku jsme se sešli v salónku restaurace ,,U Vodárny“. Přišli všichni kamarádi  

a členové našeho spolku. Atmosféra nebyla vánoční, ale spíše Silvestrovská. Za celý rok 2019 jsme si 

to 

koneckonců všichni zasloužili.  

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

 

Plán činnosti pro rok 2019 byl naplněn, a to v dobách, kdy je pro nás stále těžší zajistit si čas,jelikož 

naše kapela 

Š.M.A.K byla na roztrhání. 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 29.2020 


