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Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková org. (dále 

SVČ Turnov nebo Žlutá ponorka), se sídlem Husova 77, Turnov 511 01 

je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zřízené 1. 10. 1993 Městem 

Turnov, dle vyhlášky č. 432/92 MŠMT ČR. 

Zápis do školského rejstříku proběhl v roce 1996.   

  Zřizovací listina příspěvkové organizace SVČ Turnov byla vydaná v 

roce 2001, poslední aktualizace 2016. 

  IČO: 00855022,   IZO: 108 036 502 

  Ředitel: od 1. 8. 2012 - Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil   

ÚVOD 

TÝM ZAMĚSTNANCŮ 2016 - 2017 
  Jádro Žluté ponorky tvoří malý tým stálých zaměstnanců rozdělený na: 

vedoucí pedagogy, kteří spolu s ředitelem zajišťující kromě pedagogické 

činnosti i práci organizační,  propagaci + PR organizace a různé projekty. 

Druhá část týmu zajišťuje účetní agendu, chod kanceláře, správu budovy a úklid. V tomto školním roce jsme působili v nezměněné sestavě, co se týče 

interních zaměstnanců. U vedoucích kroužků došlo v červnu k několikerému loučení a předávání štafety ve vedení. Posádka byla výrazně obměněna, 

6 vedoucích skončilo, jedna přešla do „aktivních zálohy“, 7 nových nastoupilo.  Na neodborných činnostech se významně podíleli klienti OPP města 

Turnov, kteří odvedli v organizaci přes 350 hodin práce. Jejich vedení spadá pod agendu správce. 

ROK 
CELKEM 
Zaměstnanci  

INTERNÍ 
pedagogové 

INTERNÍ  
nepedagogové 

Externí 
pedagogové 

Ostatní externí zaměstnanci 
(brigádníci, rozhodčí, praktikanti, …) 

2014/15 69 3 2  29 35 

 2015/16  70  3  3  32  32 

2016/17  72  3  3  32  34 

VÝZNAMNÝ ŽIVOTNÍ KROK SLUŽEBNĚ NEJMLADŠÍHO DŮSTOJNÍKA 

Interní tým, zleva: Milada, Eva, (nevěsta), Tomáš, Honza, Lada, Monika  
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Organizační schéma : 

ŘÍZENÍ PONORKY 
  Základem je souhrnný roční plán podrobně rozpracováva-

ný, který je závazný pro všechny zaměstnance. Ten sestavuje 

ředitel na základě zhodnocení činnosti a předchozích plánů 

během každoroční výjezdní porady interních pracovníků. 

Během výjezdu jsme aktualizovali po 4letech SWOT analýzu. 

  Operativní řízení se odehrává skrze elektronickou interní  

poštu a kalendář organizace (Google Apps), dále při pravi-

delných poradách celého interního týmu.  

  Pravidelná činnost je rozdělena do 3 oddělení, viz. organi-

zační schéma nahoře. Rada všech pedagogických pracovníků 

se schází 3x ročně, menší porady probíhají i v rámci pracov-

ních týmů nebo oddělení. 

ŘEDITEL  (kapitán)  

Tomáš Zakouřil 

Estetické 
oddělení  

Lada Capoušková 

Sportovní 
oddělení    

   Jan Kovář 

Externí  
pedagogové 

Přírodovědné 
oddělení    

Tomáš Zakouřil  

Volnočasový klub    
Katka Kmínková, 
Monika Brodská 

Kancelář 
M. Brodská 

Správce 
M. Kořínková 

Účetní 
E. Horáčková 

Úklid 
Brodská, Kořínková 

Externí  
pedagogové 

Externí  
pedagogové 

  KDE PŮSOBÍME : 

• 

 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

 
 

 FARMA KLOKOČÍ 

ZŠ ŽIŽKOVA 

 HALA TJ TURNOV 

 ZŠ  SKÁLOVA 

HLAVNÍ BUDOVA 

 ZŠ  28.ŘÍJNA 

PLAVECKÝ BAZÉN 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

ZIMNÍ STADION 

 HVĚZDÁRNA TURNOV 

 HALA TSC 

  ZŠ  ALEŠOVA 

 ZŠ  MAŠOV 

TÁBOROVÁ ZÁKLADNA KRČKOVICE 

GYMNÁZIUM TURNOV 
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Zde sídlíme od roku 2000. Od barvy fasády 

se odvíjí název Žlutá ponorka. 

Každý týden se zde schází přes 300 dětí. 

Navíc probíhají večerní dílny, kurzy malby, 

dopolední setkávání maminek, nedělní 

Bohoslužby. Sídlí zde loutkový soubor Na 

židli, zkouší hudební skupiny a další. 

V příštím školním roce se má rozběhnout 

projekt obnovy mineralogické dílny a za-

hrady + dvora z fondu MAS, který alespoň 

částečně vyřeší i bezbariérovost přízemí. 

Husova 77, Turnov  

HLAVNÍ BUDOVA  

V červnu došlo k rozhodnutí rady města 

nepodpořit přeshraniční projekt CZ-PL, v 

jehož rámci mohlo dojít k výstavbě nové 

ho zázemí základny.  

Museli jsme na popud KHS přistoupit drob-

ným opravám kuchyně a soc. zařízení. 

V létě jsme zde opět realizovali 2 vlastní 

velké tábory (56+44 dětí) a 2 další turnusy 

proběhly v pronájmu.  Vytíženost v letních 

měsících byla 90%. Základna má 30 nových 

stanů s podsadou, ale značně  zastaralé 

obslužné objekty. 

Krkčovice u Vosáků, Hrubá skála 

TÁBOŘIŠTĚ KRČKOVICE 

Na sezónním dopravním hřišti, zajišťujeme 

povinnou výuku pro  4. třídy ORP Turnov a 

ve spolupráci s MÚ i výuku pro mateřské 

školy. Disponujeme kolovým parkem v po-

čtu 27 kusů. Během jarního a podzimního 

provozu navštívilo hřiště přes 1000 dětí s 

doprovodem. Dlouhodobě neuspokojivá je 

situace skladování kolového parku. 

Zpracováváme záměr pro omezené otevření 

dopravního hřiště pro veřejnost . 

Vedoucí: Milada Kořínková 

Skautský ostrov, Turnov 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
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I přes velmi omezené možnosti se zde 

činnost rozvíjí. Přes 60 dětí se pravidel-

ně schází v pronajatých prostorech, 

zájem ale převyšuje naše možnosti. 

Dlouhodobě usilujeme o vytvoření pl-

nohodnotné pobočky Žluté ponorky v 

této lokalitě. Ve spolupráci s MÚ Tur-

nov hledáme řešení.  

 

 

 

 

 

II.patro budovy OHŠ je možnou variantou. 

„ZŠ Alešova“, Hala TSC, ... 

TURNOV II 

I když jsou prostory malé, schází se zde 

pravidelně 56 dětí z kroužků. Zájem 

ovšem výrazně převyšuje technické 

možnosti dílny pro 12 dětí. Dále zde 

probíhá dopolední výuka ZŠ. Kapacity 

plánujeme pokrýt v nové dílně Ponorky. 

Vedoucí: Mgr. Radmila Kokešová 

areál ZŠ Žižkova, Turnov 

KERAMICKÁ DÍLNA 

  I v tomto roce jsme mírně navýšili počet  klientů pravidelných kroužků a kurzů. Stále převažují žáci 1. - 6.tříd ZŠ, postupně však navazuje-
me se staršími a zkoušíme oslovit nové cílové skupiny. Úspěšně pokračují večerní kurzy kresby nejen pro dospělé. K rodinnému stříbru Žluté 
ponorky patří Irské tance, Historický šerm, Mineralogický kroužek, Fotokroužek a především široká škála kroužků výtvarných. V olnočasový 
klub  ve Žluté ponorce  má za sebou třetí sezónu s průměrným počtem 50 dětí/týden.  

  Větší část pravidelné činnosti probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky. Mezi naše dlouhodobé cíle patří vytvoření pobočky Tu rnov II, 
udržení provozu na táborové základně v Krčkovicích i další rozvoj dopravního hřiště (včetně možného otevření pro veřejnost).  

PRAVIDELNÁ ČINNOST  (kroužky, kurzy) 

Pokračuje spolupráce se Spolkem astrono-

mů Libereckého kraje. Schází se zde astro-

nomický kroužek, probíhají veřejná pozo-

rování a programy pro školy. Pozorování 

super úplňku v listopadu 2016 se účastnilo 

přes 100 návštěvníků. 

Správa objektu: Aleš Majer, Sundisk s.r.o. 

Vrchhůra, Na Výšince, Turnov  

HVĚZDÁRNA TURNOV 
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PRAVIDELNÁ ČINNOST (kroužky, kurzy) 
  Nově jsme otevřeli kroužky: základy plavání, přírodovědně-

mineralogický kroužek, kurz keramiky pro dospělí, florbal elévové.  

  Večerní pravidelné kurzy kresby 

a malby se dále rozrůstají, letos  

celkem 31 účastníků. 

  Volnočasový klub v Ponorce po-

kračoval třetím rokem s  pravidel-

nou účastí 40-50 dětí / týden. 

      

SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY 

Sportovní postupové soutěže:  

Atletické: Pohár Českého rozhlasu, Olympijský víceboj, Trojboj s 

Adamem, Atletický 4boj, SŠ pohár Corny 

Ostatní: Turnovský plavecký přebor, Turnaje ve vybíjené, volejba-

le a florbale (vždy pro žáky ZŠ) 

Kulturní postupové přehlídky:  

Divadelní: Štěk 2017 (9 představení, 84 dětí, cca 120diváků)  

MŠ: Mateřinka 2016 (7 představení, 166 dětí, přes 350 diváků)  

Pěvecká: Turnovský Kos 2017 (2 sály, 71 dětí, cca 100 diváků)  

   Talentovanou mládež podporujeme ve spolupráci se základními 

školami, AŠSK, ZUŠ a Muzeem Turnov v oblasti estetické a spor-

tovní (konzultace, možnost individuálních lekcí, součinnost s další-

mi pedagogy při vedení nadaných dětí).   

  Sportovní soutěže MŠMT jsou spolu vypisované Asociací školních sportov-

ních klubů (AŠSK ČR), se kterou jsme v osobě Mgr. Karla Štrincla spolupracovali. 

CORVUS MORTEM - dětská skupina historického šermu 

Večerní kurzy malby-kresby jsou velmi oblíbené 

Okresní a krajské kolo atletického Poháru rozhlasu proběhlo opět v Turnově.  

Z úspěchů uveďme:  

ocenění prací dětí z fotokrouž-

ku v soutěži „Turnov v zimě“, 

úspěšná vystoupení šermířů 

na Valdštejně, prezentaci 

irských tanců na soutěži dne 

Sv.Patrika v Jablonci a opě-

tovné přední umístění prací 

našich dětí na mezinárodním 

výtvarném salonu Turnov -

Jawor. Florbalisté pod vede-

ním J.Kováře, us přehledem 

udrželi ligu Elévů - 2.skupina. 
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  V červnu jsme opět uspořádali Dětský den s Ponorkou. Účast podle odhadů přesáh-

la 1800 osob. Spolupracovalo s námi 12 spolků a 9 firem.  

Poprvé jsme v září 2016 za velkého zájmu dětí hostili LEGOPROJEKT®, který byl za-

končen vernisáží postaveného městečka na ploše 11m2. 

  Mezi naše tradiční veřejné akce patří rodinný Karneval v KC Střelnice, Lampionový 

průvod,  Vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Turnova, také Vernisáž výtvarné 

výstavy. Další veřejné akce organizujeme ve spolupráci s partnery: Čarodějnice na 

Lukách (SDH Turnov), Atletické skotačení při Memoriálu L. Daňka (AC Turnov), Ro-

dinné odpoledne na kolečkách  a další (Město Turnov).  

Celkem dle odhadů, vstupenek a soutěžních lístků  bylo na všech našich veřejných 

akcích (mimo zmíněné soutěže) téměř 4000 účastníků .  

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Letní tábor Krčkovice malý + velký         45+55 dětí 3. - 22. 7. 2017 
Letní výtvarný tábor D.Mísečky       35 dětí 10. - 20. 8. 2017 
 

Zimní příměstský tábor Turnov       22 dětí 20. - 24. 2. 2017 

Příměstský tábor pro MŠ       19 dětí 17. - 21. 7. 2017 

Odpolední týdenní taneční kurz        15 osob 26. - 30. 6.2017 

Legoprojekt - 5 odpolední       29 osob 27.9 - 1. 10.2016 
 

Víkendové pobyty a „přespávání“      143 osob  celkem 21dnů, 9 akcí 

  Poprvé jsme uspořádali z podnětu OŠKS MÚ Turnov příměstský tábor pro 

nejmenší v prostorách MŠ Sluníčko. V zimě byl opět populární náš sportovní 

příměstský tábor. Rekordní počet veškerých vícedenních akcí- celkem 16  

POBYTOVÉ AKCE, TÁBORY 

LEGOPROJEKTu se účastnilo 29 dětí a na sobotní vernisáži bylo plno. 

Zimní příměstský tábor s Ponorkou se opět vydařil  (lyže, brusle i bazén) 
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  Hlavní činnost představuje zájmové vzdělávání dle školního vzdělávacího progra-

mu. Jakožto školské zařízení vzděláváme naše klienty dle školského zákona a vyhlášky 

o zájmovém vzdělávání.  

  Dle vyhlášky se hl. činnost dělí na uvedené kategorie, navíc uvádíme dopravní vý-

chovu jakožto náš hlavní dopolední vzdělávací program pro školy. 

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI 

 rok 2015-16 2014-2015 rok 2016-17 

Přehled hlavní činnosti: počet klientů počet klientů počet klientů 

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY 55 676 49 654 44 578 

   Estetické oddělení 26 302 25 299 21 274 

   Sportovní oddělení 17 234 14 209 13 209 

   Přírodovědné oddělení 5 54 5 46 5 56 

   Ostatní nezařazené  5 86 5 101 4 37 

Akce pro veřejnost 37 3992 29 2384 24 3090 

Soutěže (MŠMT), přehlídky 13 2451 4+3 1618 3+3 1026 

Pobytové akce a tábory 16 365 10 237 9 248 

Jiné akce (jiné soutěže, besídky) 12 1822 12 2182 7 1124 

Dopravní hřiště Turnov 38 dnů 1018 
46 
dnů 

1511 
 39 
dnů 

1298 

 Jedná se především o pronájmy prostor a vybavení. V letoš-

ním roce objem pronájmů mírně poklesl, protože několik 

partnerů ukončilo smlouvu z důvodu nalezení lepších pro-

stor. Dále poskytujeme služby při našich velkých veřejných 

akcích, kde provozujeme hostinskou činnost a částečně 

pronajímáme vybavení (např. skákací hradu). 

Hlavní oblasti pronájmu: 

- v budově Žluté ponorky (sály, kuchyňky, nocleh, zkušebna) 

- tábořiště v Krčkovicích (letní provoz, 30 stanů + zázemí) 

- skákací hrad, velké párty stany, sportovní a jiné náčiní 

 Nárazově se realizujeme i agenturní činnost - ve spolupráci 

s Agenturou Alias (L.Humenský) proběhl první sportovní den 

na zakázku turnovské firmy.  

 Vedlejší (hospodářská) činnost 

Mezi pronájmy v budově Ponorky patří i malá hudební zkušebna v suterénu 
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Další aktivity spolupráce 
  Kromě projektů s partnerskými městy participujeme jako vysílající 

organizace na mezinárodním festivalu „ZOOM zbliženija“ v Polsku. 

  Parlament mládeže města Turnov (www.pmmt.cz), patří mezi 

aktivity projektu „zdravé město“. Od roku 2013 přináší podněty 

pro vedení města a schází se v průměru 1x za měsíc v prostorách 

Žluté ponorky. Jednalo se o stravování, vybavení škol, dopravě, ...  

  Stále udržujeme kontakty se zahraničními organizacemi v síti Evropské dobrovolné služby - EVS  Erasmus+, kde bychom v budoucnu rádi 

opět podali žádost o projekt na přijetí dobrovolníků ze zemí EU.  

ZNEVÝHODNĚNÍ KLIENTI EVROPSKÉ PROJEKTY 
  Žlutá ponorka každoročně realizuje 1-2 projekty se zahraničními 

partnery. V tomto celém roce probíhal dlouhodobý  mikroprojekt 

ERN CZ-PL, 

který byl velice 

úspěšný.  

 

Dále jsme aktivně vyhledávali možnosti pro realizaci úprav základ-

ny v Krčkovicích. Bohužel projekt vytvoření „geostrády“ Turnov-

Jawor s centrem v Krčkovicích a Jaworniku nebyl v červnu podpo-

řen radou města. Veliké úsilí tak nepřineslo žádné ovoce.  

  Areál hlavní budovy zatím nemá bezbariérový přístup. Některé 

rekonstruované prostory sice již bezbariérovost splňují, ale řešení 

přístupu do budovy je zatím ve fázi projektové přípravy.  

  K začleňování znevýhodněných klientů do zájmového vzdělávání 

dochází individuálně, ve spolupráci s rodiči, případně pedagogicko-

psychologickým poradcem. Velkou část našich programů (včetně ne-

postupových soutěží) jsme schopni znevýhodněným klientům přizpůso-

bit. Spolupracujeme se sociálním odborem města na možnosti úhrady 

poplatku za zájmové vzdělávání tímto odborem na základě žádosti 

znevýhodněného klienta. 

Integrovaná žákyně při atletickém Skotačení na stadionu L.Daňka 

Dvoudenní 

keramický 

workshop, 

jedna část 

projektu     

„Svět rukama  

Nemluvněte“ 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

zjednodušená – ROZVAHA 2016 
* Aktiva celkem (Kč) 3 554 675,9 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 648 678,0 

Oběžná aktiva 905 997,9 

* Pasiva celkem (Kč) 3 554 675,9 

Vlastní kapitál 2 832 091,4 

Jmění jednotky a úpr. položky 2 685 312,9 

Fondy (rezervní, odměn, investiční) 137 593,2 

Výsledek hospodaření 9 785,3 

Cizí zdroje 721 984,6 

Přijaté zálohy 25 600,0 

Zaměstnanci 188 657,0 

Závazky 207 269,0 

Výnosy příštích období 300 458,0 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2016 – SVČ Turnov předchozí období 

Účet Název položky 
Hlavní      

činnost 

Vedlejší 

činnost 
Hlavní  

činnost 

vedlejší   

činnost 

501 Spotřeba materiálu 479 909,9 11 192,3 455 119,5 11 692,1 

502 Spotřeba energií 140 076,8 38 785,2 135 674,1 27 980,2 

503 Neskladovatelné dodávky 23 648,8 13 694,2 23 154,1 9 577,8 

511 Opravy a údržba 77 654,8 2 185,2 86 681,5 556,4 

512 Cestovné 2 625,0 0 12 783,0 0 

518 Služby 573 902,3 1 712,3 448 741,3 952,0 

521 Mzdové náklady 2 351 455,5 6 800,0 2 089 224,7 60 240,0 

524 Zákonné pojištění 566 251,7 0 538 700,1 13 137,6 

551 Odpisy majetku 170 708,0 0 88 994,0 0 

*Celkem náklady: 4 632 567,3 74 718,0 4 066 483,3 147 

602 Poplatky klientů 1 297 059,0 0 1 098 597,0  0 

603 Výnosy z pronájmu 0 202 470,0 0 252 

649 Ostatní výnosy 0 3 724,0 0 3 000,0 

662 Úroky 29,6 0 360,0 0 

672 Příspěvky a dotace 3 203 788,0 0 2 917 317,9 0 

*Celkem výnosy: 4 510 876,6 206 194,0 4 035 292,9 270 

Hospodářský výsledek -121 690,7 131 476,0 -31 190 Kč 122 748 

CELKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK 9 785,3 Kč 91 558 KČ 

  Hlavní výnosové položky rozpočtu představují: 

 Státní příspěvek (na zaměstnance školství), poplatky klien-

tů (kroužky, kurzy, tábory) - rostou každým rokem, provozní 

příspěvek města (energie, odpisy). Další výnosovou polož-

ku představují pronájmy, které dosáhly výše   203 454 Kč. 

  Důležitým zdrojem jsou další granty a dotace (nestátní), 

které v roce 2016 dosáhly celkové výše 150 000 Kč (žádosti 

byly podány celkem na 253 tis. Kč). 

Velmi významná je pro nás podpora soukromých subjektů 

(jak materiální, tak i finanční). 

* z důvodu přehlednosti jsou malé položky obou přehledů vynechány. Celková čísla pak neodpovídají součtu uvedených položek zcel a přesně. 
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KONTROLNÍ ČINNOST A HODNOCENÍ 

Zhodnocení roku kapitánem  
  Závěrem mi dovolte zhodnotit uplynulý rok 

z kapitánského můstku. Letošní plavba byla v 

zásadě poklidná, nesená příznivými proudy. 

   Byl to rok řady menších úspěchů, příprav 

na nové výzvy a jednoho většího zklamání.   

To přišlo ze strany zřizovatele zamítnutím projektu na „geostrádu“ Turnov-Jawor, v jehož rámci by 

bylo možné postavit nové zázemí táborové základny. Rok úsilí o nové Krčkovice je v nenávratnu. 

  V příštím roce nás ale čekají jiné zásadní kroky jako otevření pobočky na Turnově II, obnova mine-

ralogické dílny a zahrady v Husově ulici, ale i řada menších vylepšení.  

  Poděkovat musím vedoucím kroužků, kteří jsou ochotni vedle své práce ještě něco z toho, co jim 

bylo dáno, předávat mladým. Jsem vděčný za ochotné spolupracovníky na palubě Ponorky. Rád 

bych vyslovil dík i rodičům, kteří nevnímají volný čas svých dětí jako problém, ale jako příležitost.  

 Tomáš Zakouřil, ředitel  a kapitán  Žluté ponorky Turnov 

Rozvoj Žluté ponorky 
  Loňský školní rok patřil k poklidným, co se externích kontrol týče. Po velké  inspekci ČŠI v dubnu 

2016, která dopadla velmi lichotivě (protokol ČŠIL-244/16-L), jsme zažili letní kontroly KHSLB 

(hygiena Semily) během táborů - bez zjištěných závažných nedostatků. 

  Na podzim 2016 proběhla průběžná kontrola finančního odboru MÚ Dle protokolu je účetnictví 

vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně. 

  Jako hlavní nástroj vlastního hodnocení organizace byla použita SWOT analýza zpracovávaná a 

aktualizovaná celým týmem zaměstnanců během každoroční výjezdní porady (od roku 2014) .  

  Hodnocení externích pracovníků probíhá na základě hospitačního plánu a u interních pracovníků 

pomocí strukturovaných hodnotících pohovorů.   

MARKETING, PUBLIC RELATIONS 
Vytvoření nového webu!! (základem IS Domeček) 

Nová samostatná vývěska, na Turnově II 

Zavedení marketingového plánu 

Zvyšování dosahu facebookové propagace  

FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE (vnitřní procesy) 

Zvýšit využívání IS Domeček 

Zprůhlednit hodnocení zaměstnanců 

Zefektivnit pravidelné pracovní porady 

PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 
Otevřít dopravní hřiště i pro veřejnost 
Udržet kvalitu akcí (nepřibírat nové, reflexe) 
1 nová klubová aktivita pro skupinu 14-18 let  

2 nové trendové sportovní aktivity 

PRACOVNÍCI (interní, externí, dobrovolní) 
5 nových externích pedagogů (1 ved. mineralogie)   

Stabilizovat tým externích pedagogů 

Začít koncepčně pracovat s dobrovolníky 

vybrané  dlouhodobé cíle 2017 - 2019 

EKONOMIKA, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ 
Zřízení pobočky na Turnově II 

Reorganizace prostor hl.budovy (účtárna, keram.) 

Nový projekt základny v Krčkovicích 

Realizace úpravy mineralogie + zahrady 

Zbudování trvalého skladu Dopravní výchovy 

Celkový směr udává kapitán spolu s důstojní-

ky na základě strategického plánu, který si 

společně připomíná a doplňuje celá posádka.  

Letíme vstříct výzvám v dalším roce společné plavby. 



ŽLUTÁ PONORKA TURNOV  
St ř e d i s ko  v o l n é ho  č a su  

D ě k u j e m e  p a r t n e r ů m  n a š í  č i n n o s t i  


