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VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU II. 

 TURNUS z.s. ZA ROK 2020 
 

 

 

 

V roce 2020 jsme bohužel nenavázali na úspěchy předchozích let na akcích vodácko-

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

základně HUBENOV a cílených aktivitách s environmentálním zaměřením. 

V lednu jsme si ještě užívali sněhu a her na ROZKOŠCE, Janovské pivobraní vyhrála 

Pája, a v únoru jsme si zazpívali a zatančili se Š.M.A.K.EM na úžasném koncertě na 

lodi „Kamina boat“ k Pavlovým 50tinám a pak to přilítl COVID - 19 - a první uzávěra 

úplně všeho a všech. Nikdo nic nevěděl a strach ze smrti byl všude. V rodinách, v práci, 

v partě, v ulicích a začali umírat první lidé. 

Nebyly ochranné roušky, a tak některé z nás začaly doma šít roušky a s humorem 

předváděly svoje výtvory na mobilu. Kája s Helčou se přihlásili jako dobrovolníci při 

ČČK. Kdo mohl, odjel z Prahy na venkov, aby alespoň děti mohly ven, nejen na 

Velikonoce. A s určitými přestávkami se do uzávěry s COVIDEM vracíme i v roce 

2021. Pokud došlo uvolnění vládních opatření, hned jsme operativně zorganizovali 

alespoň některé z našich dlouholetých tradičních akcí. 

 

Kontrola plánu činností pro rok 2020: 

17. až 19. ledna 2020 - Lyžařský víkend v Albrechticích na Rozkošce 

(garanti: Vilda a Věra B.) Fotodokumentace: Spolek - Dokumenty 2020 na 

www.spolekdruhyturnus.cz, www.ldtborovany.cz, www.ldthubenov.cz 

Únor 2020 - Výbor sdružení vypracoval pro XVI. Valnou hromadu zprávy za rok 2019: 

Výroční: Helena K. + Hospodaření: Staník K. 

Na konci února jsme zahájili sezónu úžasným koncertem kapely Š.M.A.K a oslavou 

jeho protagonisty na lodi Kamina boat. Děkujeme za přípravu pohoštění a hojnou účast. 

Březen 2020 - Z DŮVODŮ CELOSVĚTOVÉ PANDEMIE COVID - 19 BYLY 

VEŠKERÉ ČINNOSTI SPOLKU VČETNĚ XVI. VALNÉ HROMADY PŘESUNUTY 

AŽ NA UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 BYLA 

PREZENTOVÁNA 

www.spolekdruhyturnus.cz, www.ldtborovany.cz, www.ldthubenov.cz 

V rámci možností jsme se zapojili do šití roušek pro zájemce a Kaja K. i Helča K. se 

zapojili do systému ČČK - COVID - 19 – dobrocentrum. 

Nebylo jasné, zda tábory budou a za jakých podmínek. I tak jsme připravovali a 

organizačně zajišťovali tábor v termínu 18. až 27. července 2020 a zpracovali téma 

CETEH „KOLONIE“. 

9. května 2020 - Jarní Sázavu XXVI. jsme v 10 lidech tzv. Sázavu na otočku sjeli. 

Doporučuji přečíst Pavlovy zápisky – tomu prostě nikdo za 10 let nebude věřit. 

www.spolekdruhyturnus.cz, www.ldtborovany.cz, www.ldthubenov.cz 
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6. června 2020 - MDD – Pražský Fantóm XIII. ročník a téma „KOLONIE“ Garanti se 

sami vrhli do nelehké práce a povedlo se jim nás účastníky utahat, přemotivovat a 

zakufrovat. Velké díky Páje K., Helence S., Kájovi K. Fotodokumentace: Spolek - 

Dokumenty 2020 na www.spolekdruhyturnus.cz, www.ldtborovany.cz, 

www.ldthubenov.cz 

4. až 10. července 2020 - XXXI.“ - sjíždění řeky OTAVY „Vodácké sekce“ garanti: 

Pavel K., Honza a Marta M., Helenka S., Gába D, Vilda a Věra B. Letos jedna z mála 

dovolených, která se dala uskutečnit po měsících zavření doma. Hrozně jsme se těšili a 

fakt jsme si jí užili. 

13. července 2020 - Klub „Vinohradská vodárna“ – byla příprava na odjezd na LDT 

HUBENOV, doplněno o Valnou Hromadu, kdy se dostavili všichni pracovníci II. 

turnusu. 

18. až 25. července 2020 - II. TURNUS TÁBORA; téma letošní CETEH „KOLONIE“, 

se nakonec uskutečnil, i když Helča 3 x předělávala termín a počty účastníku kvůli 

požadavkům pronajímatelů základny a OHES Jižní Čechy. 

15. až 20. srpna 2020 - Letní Vltava XX. - zápisky Pavla „Vodácké sekce – „Žlababin 

palubní deník.“ 

26. až 28. září 2020 - Sv. Václav – Výlety za poznáním letos nemohly být do zahraničí, 

jelikož se hranice otvíraly různě a karantény hrozily prakticky všude, a tak jsme se 

sloganem „Zachraňme Česko“ jeli do Českého ráje. Počasí nepřálo ani večernímu 

grilování ani turistice, ale i tak jsme se ráno vydali na zámeček Humprecht a na 

dominantu Českého ráje hrad Kost. Večer Š.M.A.K. perlil v místním campu u Sobotky. 

Další den nás čekaly Prachovské skály a město pohádek Jičín. Byli jsme rádi venku i 

s malými dětmi a byli jsme spolu jako dobrá parta. 

V říjnu nastal opět tvrdý lockdown a situace v Česku začala být dramatická. JIPKY 

přeplněné a lidé začali rychle umírat. S úctou ke všem, kteří odešli, s pokorou ke všemu 

zdravotnickému personálu, jsme se netlačili na žádné akce a protesty, i když nás velmi 

mrzel neuskutečněný vánoční koncert našeho Š.M.A.K.A, chyběly nám kytarové středy 

a úterky U Padivce“. Oplakali jsem svatbu Standy a řadu kulatých narozenin, ale takový 

byl rok 2020 s celosvětovou pandemií Covid. 

 

Plán činnosti pro rok 2020 jsme v rámci možností naplnili. A v této těžké době nám 

dodaly síly do další doby poděkování rodičů za úžasný tábor a uznání jiných organizací 

za to, že to děláme dobře. Moje oblíbené heslo, že „méně je někdy více“ platí a platit 

bude. Jsme prostě všichni dobří a umíme. Děkujeme. 

 

Výroční zprávu vypracovala: 

Helena Kubínová – hlavní vedoucí II. turnusu tábora 

a předseda spolku II. TURNUS z.s. 

 

 

V Praze 30. 3. 2021 
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