Plán činností a aktivit II. TURNUSU z.s. pro rok 2019
Priorita:
▪ připravit a organizačně zajistit letošní tábor v termínu 13. až 27. července 2019
▪ zpracovat téma letošní CETEH Vikingové
Jednotlivé cílené aktivity:
11. až 13. ledna 2019 - Lyžařský víkend v Albrechticích na Rozkošce
(garanti: Š. a N. Benešovi)
Únor 2019 - Výbor sdružení vypracuje pro XV. Valnou hromadu zprávy za rok 2018:
Roční, Hospodaření a Plán činnosti pro rok 2019
(garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín)
Březen 2019 - dále připraví účetní uzávěrku pro Finanční úřad
(garanti: H. Kubínová, S. Kubín)
Květen 2019 - Proškolení pracovníků táborů a zotavovacích akcí: Hlavní vedoucí a ZZA
dle zadaných termínů ČČK a MŠMT
(garant: H. Kubínová)
19. až 22. dubna 2019 - Velikonoční prázdniny, netradiční Velikonoce
(garanti: H. a P. Kubínovi)
30. dubna 2019 - „Čarodějnice + příprava CETEH, vodáckých akcí apod.
(garanti: dámská část spolku)
10. až 12. května 2019 - Jarní Sázava XXV. - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“
(garanti: H.S.P.K. Kubínovi, V. a V. Benešovi, H. Součková)
1. června 2019 - MDD – Pražský Fantóm. Téma: „Vikingové“
(garanti: M. Kubínová a S. Kubín)
29. až 30. června 2019 - Stavění a příprava táborové základny (dle požadavků
pronajímatele)
(garanti: mužská část spolku)
30. června až 5. července 2019 - „Velká voda XXX.“ - sjíždění řeky Berounky –
upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“
(garanti: P. Kubín, V. a V. Benešovi)
9. července 2019 - Žluté lázně – rozdělení do oddílů, doplnění seznamů a příprava na
odjezd na tábor (garanti: všichni pracovníci II. turnusu)
13. až 27. července 2019 - II. TURNUS TÁBORA s CETEH „Vikingové“
(garanti: všichni pracovníci II. turnusu)
17. až 21. srpna 2019 - Letní Vltava XIX. - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“
(garanti: P. Kubín, J. Marešová)
27. až 29. září 2019 - Sv. Václav – Cyklovýlet
(garanti: všichni cyklisti i pěšáci)
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25. až 28. října 2019 - Turistika - výlety za poznáním
(Garanti: G. Dostálová, M. Kubínová)
30. listopadu 2019 - Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách
(bude upřesněno dle požadavků organizátorů)
prosinec 2019 - Vánoční besídka – 3. vánoční koncert skupiny Š.M.A.K.
(garanti: všichni členové spolku II. TURNUS)
P. Kubín, H. Abrahamčík. a D. Simon zpracují a budou prezentovat na našich webových
stránkách www.LDTBorovany.cz / www.spolekdruhyturnus.cz veškeré akce, ať už
kamera (YouTube) nebo prezentace a fotodokumentace. P. a H. Kubínovi rozešlou
novoročenky s DVD fotek pro děti z tábora (pro děti zdarma).
Vodácké akce a přílohu „Věstník“ - upřesní a prezentuje na webových stránkách
(ŽLABABA) P. Kubín.
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