VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU II. TURNUS
z.s. ZA ROK 2018
V roce 2018 jsme navázali na úspěchy předchozích let a aktivním nasazením v akcích vodáckoturistických, v táborové přípravě náročné etapové hry II. turnusu na táborové základně HUBENOV a
v dalších cílených aktivitách s environmentálním zaměřením.
Všichni členové se podíleli na těchto akcích, na které se hlásily nové děti a mládež. Celý rok 2018
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 kapela Š.M.A.K.,
která svojí produkcí přitahuje současné mladé lidi na všech našich akcích (např. ve vodáckých
kempech, v tábořištích a dokonce i na svatbách apod.). Stmeluje náš kolektiv při společném zpívání a
posloucháním jejich hudby.
Uvítali jsme i účastníky, kteří se nám po letech opět vrátili z ciziny, 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
/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 II. turnusu vypracovali podrobný harmonogram
s předpokládaným rozpočtem na každou akci. Z USNESENÍ XIV. VALNÉ HROMADY SPOLKU
II. TURNUS z.s. ze dne 16. února 2018 vycházel i schválený Plán činnosti pro rok 2018.
Kontrola Plánu činností a aktivit II. TURNUS pro rok 2018:
Jednotlivé cílené aktivity:
12. až 14. ledna 2018 – Lyžařský víkend na horách – Albrechtice (garanti: V. a V. Benešovi)
Během víkendu stráveného v Albrechticích na chalupě Rozkoška, kde nám již mnoho let poskytují
ubytování Vilda a Věruš Benešovi, jsme se věnovali zejména lyžařským aktivitám. Již v pátek
odpoledne někteří účastníci využili sněhu na Tanvaldském Špičáku, večer se nám pak předvedla
kapela Š.M.A.K. Půlnočnímu sjezdu na čemkoliv letos dominovala kolečka, jelikož sníh na cestě
nebyl, ale i tak všichni doběhli.
V sobotu všichni hurá na sníh. Lyžaři, snowboardisté i pěšáci se sešli na vrcholku Špičáku před
rozhlednou. Večerní deskohraní uzavřelo víkend v Albrechticích. Fotodokumentace na stránkách
spolku / FOTKY / rok 2018 / Lyžařský víkend na horách
25. února 2018 – Proškolení pracovníků táborů a zotavovacích akcí
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V termínu stanoveném ČČK probíhalo v Helichově ulici v Praze doškolení „Zdravotníků
zotavovacích akcí“, kterého se zúčastnili a úspěšně jej absolvovali Helča K. a Věruš B. Zájem o
zkoušky ZZA a získání průkazu nebo jeho prolongování je veliký, jelikož lektorky ČČK mají
profesionální úroveň. Kurz nám vždy přinese nové poznatky v oblasti zdravotnictví a první pomoci,
které využíváme i ke vzdělávání dětí a mládeže na táboře i ostatních akcích.
16. února 2018 – XIV. valná hromada (garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín)
XIV.Valná hromada se konala v pátek 16. února 2018 od 17:30 v salónku restaurace U dobré
myšlenky“. Důležité schůze se zúčastnili skoro všichni registrovaní členové našeho spolku. Výbor
spolku přednesl jím vypracované zprávy za rok 2017: Výroční, Hospodaření a Plán činnosti pro rok
2018 a následné Usnesení valné hromady pro rok 2018.
Březen 2018 – Účetní uzávěrka (garanti: H. Kubínová, S. Kubín)
Účetní uzávěrku a účetnictví spolku profesionálně zpracoval bez nároku na odměnu hospodář
Standa K., za což mu patří neskonalé díky.
30. března až 2. dubna 2018 – Velikonoční prázdniny s netradiční pomlázkou (garanti: P. a H.
Kubínovi)
Velikonoční prázdniny jsme letos strávili na Moravě v Příboru a místo pomlázky jsme přijeli popřát
našemu vodáckému Zbyňovi k jeho kulatým narozeninám. Nechyběly ale ani vajíčka či velikonoční
nádivka. Výlety na Štramberskou Trúbu a do Kopřivnického muzea a setkání s kamarády z Moravy
nás nezklamaly a užili jsme si při nich spousty legrace.
28. dubna 2018 – Čarodějnice (garant: P. Helebrantová)
Letos nás pozvala na oslavu svých kulatých narozenin „čarodějnice“ Pavla H. do hospůdky ve
Starých Ďáblicích. Š.M.A.K. se blýskl v celé své formaci, předvedli jsme spartakiádní číslo,
ochutnali spoustu dobrot, tančili a zpívali dlouho do noci. Pavle patří velké poděkování.
4. až 7. května 2018 – Jarní Sázava XXIV. (garanti: P. Kubín, V. a V. Benešovi) – Věstník
„Vodácké sekce“
Tradiční víkendové splouvání dolního úseku Sázavy do Pikovic jsme zahájili při startu v Poříčí nad
Sázavou odemknutím řeky a celé vodácké sezóny 2018. Velice doporučuji přečíst popis akce na
ŽLABABĚ – Žlababin palubní deník www.spolekdruhyturnus.cz, v němž Pavel se svým vlídným
humorem každému navodí úžasnou vodáckou atmosféru dnů i večerů strávených na jarní řece
Sázavě.
9. června 2018 – MDD - Pražský Fantóm XI. - 100 let Československa (garanti: V. a L.
Šturmovi)
Lída a Vláďa Š. se zhostili tohoto těžkého úkolu velice profesionálně. Z pozvánky jsme
vydedukovali, kde je sraz a jaké vybavení je potřeba. Nechyběly šifry, soutěže a scénky, které naše
úmorné putování po Praze dělají už léta velice zábavné a poučné. Bojujeme jako lvi o každý nový
poznatek o naší krásné Praze. Vyhráváme tím všichni. Vítězné týmy najdete na webových stránkách
spolku – FOTKY. Garanti zpracovali těžké téma na výbornou a patří jim obrovské uznání a
poděkování FANTÓMA 2018.
30. června 2018 – Myškův mlýn – Stavění táborové základny jsme letos museli vynechat z důvodu
účasti na svatbě Hozy a Marty M., kam byli vodáci a táborníci pozváni a druhý den pak i
s novomanžely pokračovali na Lužnici. Děkujeme za pozvání. Moc se nám tam líbilo.
1. až- 6. července 2018 – „Velká voda“ XXIX. - Lužnice (garanti: P. Kubín, V. a V. Benešovi)
Začátek prázdnin v kánoi letos připadl na Lužnici. Pavlův itinerář nás opět nezklamal, a tak jsme
užívali léto v kánoi, krásnou přírodu, večery u ohňů s kytarami, nekonečnou pohodu a klid, a
především dobrou partu. Prezentace Lužnice (na Žlababě) patří k nejoblíbenějším pro mnoho
účastníků.
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10. července 2018 – 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 družstvo
muselo na tábor vyjet už brzy ráno, tak aby zajistilo nákupy a přípravu kuchyně.
14. až 28. července 2018 – II. TURNUS TÁBORA s CETEH: „100 let Československa“
(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. Významné „osmičky“ našich dějin jsme si opravu
užili. 1918: jsme přivítali T. G. Masaryka a pustili se do budování republiky; 1938: jsme vyhlásili
mobilizaci, zbudovali bunkry a pustili se bojůvek s barevnými balónky; 1948: jsme znárodňoval;
1958: jsme uctili naše slavné hokejisty a hokej vůbec; 1968: jsme v noční bojovce obsadili
Československo a odvezli tajně tehdejší představitele do Moskvy; 1978+1988: období normalizace
bylo věnováno trempinku - neckiádě, písničkářům, protestsongům, a úniku do lesů… tím jsme
shrnuli důležité milníky historie Československa. Samotné nás překvapilo, jak děti baví hry věnované
naší historii, která se nám nejeví tak vzdálená. Samozřejmě bez zázemí zajištěného Líbou (v kuchyni)
či Věruškou (na marodce) by tábor nemohl fungovat. Moc vám děkuji, bez vás to prostě nejde.
19. až 23. srpna 2018 – Letní Vltava XVIII. (garanti: P. Kubín, J. Marešová)
Odpočinkovou letní vodáckou akci nejlépe vše popsal Pavel a prezentoval v kronice staré kánoe
Žlababy na www.LDTBorovany.cz, www.spolekdruhyturnus.cz
27. až 30. září 2018 – Podzimní prázdniny VIII. – návrat do Polska - Katowice 2018 (garanti:
G. Dostálová, M. Kubínová)
Míša s Gábou zajistily ubytování v hostelu v Katowicích, který nám byl zázemím pro výlet do
zábavního parku Energylandia, kde jsme strávili celý den a nemohli se nabažit všech atrakcí. Další
den jsme navštívili Salesiánském museum v Katowicích, Varšavskou důlní šachtu, kostely a centrum
města. Počasí nám přálo a výlet byl úžasný. Děkujeme organizátorům.
24. listopadu 2018 – Arbesácký turnaj
Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách byl letos zastoupen naším spolkem několika hráči šipek.
Pavlovi se podařilo obsadit bronzovou příčku.
8. prosince 2018 – Vánoční besídka – 2. vánoční koncert skupiny Š.M.A.K.
Na závěr roku jsme se sešli v salónku restaurace Nad Viktorkou na Žižkově. Přišli všichni kamarádi a
členové našeho spolku. Atmosféra nebyla vánoční, ale spíše Silvestrovská. Za celý rok 2018 jsme si
to koneckonců všichni zasloužili.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plán činnosti pro rok 2018 byl naplněn, a to v době, kdy je pro nás stále těžší zajistit dostatek financí.
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 21. 2. 2019
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