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USNESENÍ XVIII. VALNÉ HROMADY SPOLKU II. TURNUS z.s. 2022 
 

1. Výroční zprávu za rok 2021 - představila Helča Kubínová 

2. Plán činností a aktivit II. TURNUSU z.s. pro rok 2023 

6. až 8. ledna 2023 - Lyžařský víkend v Albrechticích na Rozkošce - 10 účastníků 

(garanti: Věra a Vilda Benešovi) 

Únor 2023 - Výbor sdružení vypracuje pro XVIII. Valnou hromadu  

zprávy za rok 2022: Výroční – Helena K.+ Hospodaření -Standa K. 

Březen 2023 - Gába naváže na Lyžařské výlety do Rakouska apod. pro zdatné lyžaře. 

6. až 8. května 2023 - Jarní Sázava XXIX. (29.) - upřesněno ve Věstníku „Vodácké 

sekce“ 

(garanti: H.S.P.K. Kubínovi) 

3. června 2023 - MDD – Pražský Fantóm. Téma “PRAHA OČIMA DÍTĚTE“  

(garanti: všichni otcové spolku – najděte trasu, kde se bude moct se všemi: 

odrážedlem, kočárkem, popřípadě „lazaři“ a důchodci s holemi) 

2. až 7. července 2023 - „Velká voda XXXIV.“ (34.) - sjíždění řeky Berounky; upřesněno 

ve Věstníku „Vodácké sekce“ (garanti: všichni vodáci spolku) 

19. až 24. srpna 2023 - Letní Vltava XXIII. - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ 

(garanti: Pavel K., Vláďa Š.) 

28. až 30. září 2023 - sv. Václav - TURISTIKA – Výlety za poznáním 

(např. západočeské lázně: -Jáchymov, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně 

(Garanti: Gába D., Míša K., Marta M.) 

28. října 2023 - Cyklovýlet … zakončení u kapely Š.M.A.K. 

(garanti: všichni cyklisti i pěšáci, a hlavně příznivci naší úžasné kapely) 

25. listopadu 2023 - „Arbesácký turnaj“ ve squashi a šipkách 

(bude upřesněno dle požadavků organizátorů) 

prosinec 2023 - Vánoční besídka – koncert skupiny Š.M.A.K. 

(garanti: všichni členové spolku II.TURNUS) 

 

3. Diskuze 

Pavel, Honza A. a Dan a Jenda zpracují a budou prezentovat na našich Webových 

stránkách: 

www.LDTBorovany.cz – http://spolekdruhyturnus.cz, www.LDT HUBENOV.cz 

veškeré akce, ať už kamera (YouTube) nebo prezentace a fotodokumentace. 

Pomohou Pavlovi oživit staré prezentace z táborů a vody a ostatní a vrátí nám tolik všemi 

obdivovanou minulost. 

Vodácké akce a přílohu „Věstník“ - upřesní a prezentuje na našich webových stránkách 

Pavel. 

„VODÁCKÁ SEKCE“ 

 

4. Schválení členů revizní komise pro rok 2023:  

5. Hlasování o tomto usnesen 

6. Závěr XVIII. Valné hromady v 18.hodin 

http://spolekdruhyturnus.cz/
http://www.ldt/

