
1 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU II. 

 TURNUS z.s. ZA ROK 2021 
 

 

 

V roce 2021 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. 

COVID-19 a tvrdá uzávěra úplně všeho a všech, prověřil naši odolnost a soudržnost. Lidé 

se rozdělili na očkované a neočkované, na testované (na 48 hodin) a netestované a strach 

z pokut a šikany byl zničující pro všechny spolky, kamarády, rodiny. Vakcíny a levné 

testy, pro ty, co chtěli a mohli, už naštěstí byly dostupné, a tak jsme čekali, kdy uvolní 

aspoň tábor 2021. 

Pro náš spolek byl nejvíce v této krušné době skličující tzv. „zákaz zpívání“ 

Rádi zpíváme na vodě, na táboře dokonce máme etapu, kdy děti skládají songy. 

Máme svoji kapelu Š.M.A.K., na kterou jsme hrdí, a toto opatření, které bylo pouze 

v České republice, nikdo nikdy nepochopí. Ale taková byla doba a vše bylo pod pokutou a 

vláčením po soudech. 

 

Kontrola plánu činností pro rok 2021. 

Z DŮVODŮ CELOSVĚTOVÉ PANDEMIE, COVID-19“ BYLY VEŠKERÉ ČINNOSTI 

SPOLKŮ, ŠKOL A VŠECH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ZASTAVENY DO 

UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU“! 

 

Přes to všechno jsme Valnou hromadu díky Staníkovi zprostředkovali online. (viz níže) 
(Valná hromada se bude konat v pátek 2. 4. 2021 od 15:00.Jak to bude probíhat? 

 V 15:00 se pokusíme všichni přihlásit. Mějte prosím všichni ztlumený mikrofon. Když budeme mluvit 

všichni, nikdo nic neuslyší. Jak se přihlásit je napsáno níže v tomto mailu. 

•         Začít bychom chtěli maximálně v 15:15. Setkání budu moderovat já (moderovat = říkat kdo má 

mluvit a dávat otázky, na které bude možné hlasovat). 

•         V průběhu budeme číst zprávy a hlasovat. Pro hlasování použij odkaz níže. Každý má jiný odkaz, 

tedy budeme vědět, kdo a jak hlasoval. 

•         Oficiální část bychom chtěli mít asi do hodiny hotovou, následně, kdo bude chtít, může využít 

místnosti a pokecat :)Klikni na následující odkaz (http://vote.schematic.cz/LGzyEHsT/) pro hlasování. 

•         Pod tímto odkazem můžeš hlasovat na otázky pokládané v průběhu VH. 

•         V tuto chvíli tam je otázka „Máte se dobře?“ na které si můžete vyzkoušet, jak hlasovat. 

•         Jakmile začne VH, otevřete odkaz, odklikněte svoji účast a nechte okno otevřené (v průběhu 

VH se budou měnit otázky, na které můžete odpovídat). Jak se přihlásit? 

Mám tři možnosti: 

1) Otevřu následující odkaz (http://meet.google.com/pks-ohdj-gia) v internetovém prohlížeči a 

pokud mám Google účet, tak se přihlásím. V opačném případě se přihlásím bez účtu pouze tím, že 

vyplním své jméno. 

2)      Zavolám na telefonní číslo 234 610 172 a po vyzvání zadám PIN 156 439 030# 

3)      Stáhnu si do telefonu aplikaci Google Meet a zadám, že se chci připojit k pks-ohdj-gia 

Jak funguje Google Meet v internetovém prohlížeči? 

•         Při otevření okna na vás mohou vyskočit v horní části dialogy. Podle internetového prohlížeče 

 

POVEDLO SE A DĚKUJEME STANÍKOVI. 

8. května 2021 - Jarní Sázavu XXVII. Jsme v 10.lidech tzv. Sázavu na otočku sjeli. 

http://meet.google.com/pks-ohdj-gia
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Doporučuji přečíst Pavlovi zápisky –to prostě nevymyslíš a je neuvěřitelné, že se to 

povede a děkujeme Pavlovi a všem, kteří to absolvovali. Byli jsme na té řece sami, 

nikdo to nedokázal, všechna čest. 

 

29. května 2021 - MDD – Pražský Fantóm.  XIV. Ročník a téma „BÍLÁ NEMOC“ se 

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

zakufrovat. Velké děkujeme – Majda s Gábou jako úžasné profesionálky. 

 

4. až 9. července 2021 - XXXII.“ - sjíždění řeky OHŘE „Vodácké sekce“ garanti: 

Pavel K., Maré+Marta, Benešíci. Letos jedna z mála dovolených, která se dala uskutečnit 

po měsících zavření doma. Hrozně jsme se těšili a fakt jsme si jí užili. 

15. července 2021 –  

Sraz ve Žlutých lázních – byla příprava na odjezd na LDT HUBENOV. 

Všichni byli seznámeni, že pořád platí výjimečný stav a dětí je do 30 a zkrácen pobyt na 

10 dni, kvůli epid. opatřením – očkování a testování nutné. Jako hlavní vedoucí jsem 

jednala od dubna emaily s majitelem základny, panem Maškem, který nedbal hyg. 

opatření a vyhrožoval zaplacením celé částky za pronájem pro 60 osob na 14 dní a 

nezajímá jej kolik si seženu dětí. Samozřejmě si v době covidové krize“ tímto 

zdvojnásobil nájem, jinak musím odstoupit od smlouvy. 

Což jsem důrazně odmítla a osobně jsem (v červnu) jej upozornila, že já nesu 

zodpovědnost za to pokud bude někdo nakažen Covidem a všichni půjdou do karantény. 

Mám 30letou zkušenost a znám zákon o hygieně a ep. opatřeních a pokut a následků 

z toho plynoucích. 

17. až 26. července 2021 - II. TURNUS TÁBORA; téma letošní CETEH 

BÍLÁ NEMOC na motivy románu Karla Čapka“ - (Gába s Míšou s Majdou odvedly 

dobrou práci a všichni v kuchyni, marodka a vedoucí museli pracovat ve velice ztížených 

podmínkách, jelikož nás hned první noc na táboře vyplavil silný přívalový déšť a ve 3 

ráno nám hrozila evakuace tábora. Všichni se snažili, aby děti nestrádaly a ony nám to 

vrátily s velkým vděkem a poděkováním rodičů. 

16. až 18. srpna 2021 - Letní Vltava XXI. - zápisky Pavla „Vodácké sekce -, Žlababin 

palubní deník.“  

Další akce jsme si netroufali dělat, jelikož opět stoupaly počty nakažených a jak jsem již 

uváděla v úvodu, lidé se rozdělili na očkované, neočkované, testované a netestované a 

společnost byla hysterická. 

Do datové schránky nám v září napsal jakýsi právník (nevím koho zastupoval?), že mám 

zaplatit tábor v době, kdy jsme tam nebyli. Což mě šokovalo, po 8 letech udržování 

základny v mizerných podmínkách jsem se odvolala, nehodlám urážet mě ani naší 

dlouholetou práci nějakým vymahačem. 

 

20. listopadu jsme byli pozváni s naší kapelou Š.M.A.K. do malebné obce Sázava (u 

Žďáru) na svatbu naší Majdy v pěkném kostelíčku a v sále obecního úřadu. 

Věřím, že jsme jako táborníci to Majdě udělali pěkné a děkujeme za pozvání. 

 

Výroční zprávu vypracovala: 

Helena Kubínová – Hlavní vedoucí II. turnusu tábora 

a předseda spolku II. TURNUS z.s. 


