
II.Valná hromada Občanského sdružení LDT Borovany.  
22.3.2006 v salónku Restaurace u radnice . 
 
Přivítání - v salónku ,,Radniční restaurace“ na Žižkově 
Volba mandátové komise  
Volba návrhové komise –  
Volba volební komise –  
 
 
Následuje tento program: 
 
1. Výroční zpráva za rok 2005 (H. Kubínová) 
2. Zpráva hospodaření za rok 2005 (K. Holeček) 
3. Zpráva revizní komise za rok 2005 
Eva Wehrbergerová a Barbora Holečková 
6. Plán činnosti pro rok 2006. 
a) připravit a organizačně zajistit pro letošní tábor I. i II. turnus tábora v Borovanech 
b) téma letošní celotáborové hry bude čerpat z námětů Pirátů nejen z Karibiku 
c) praktikum pro přípravu pracovníků tábora se uskuteční v měsíci červnu 2006 
d) stavění táborové základny proběhne poslední víkend v červnu 2006 
e) vodácké akce budou i pro letošní rok vycházet z ,,Věstníku“ vypracovaného p. Kubínem pro 
rok 2006 (příloha) 
f) 30.4.2006 tradiční pálení čarodějnic nejen pro členy sdružení a jejich rodinné příslušníky 
se bude konat na táborové základně v Borovanech 
g) další ročník Tajného závodu (turisticko poznávací akce) proběhne v září 2006 
h) zářijový výstup na slovenské Roháče ve stylu ,,S tebou mě baví Roháče“ (pánská 
záležitost) 
i) podzimní prázdniny nejen rodin s dětmi na chatě ,,Espero“ v Jizerských horách. 
j) zajistit Mikuláše pro prosincovou Mikulášskou nejen dětí členů sdružení 
k) zajistit salónek pro přípravné schůzky tábora I. a II. turnusu na každý měsíc 
 
 
7) Valná hromada pověřuje hospodáře sdružení vypracovat návrh rozpočtu pro I. i II. turnus 
tábora v Borovanech. 
 
8) Návrh členů revizní komise pro rok 2006. 
 
9) Diskuse 
 
10) Návrh usnesení 
 
11) Závěr  
 
 
 

příloha  

Věstník LDF č. 1/2006 
    

 



Únor 2006 
 
Jarní a letní vodácké akce v roce 2006 aneb „Co nelze splnit, lze naplánovat“: 
 

� 4. - 8. května 2006 (čtvrtek večer až pondělí): „Jarní Sázava XII.“ – Tradiční 
víkendové sjíždění dolního úseku Sázavy. Fakt dost dobrý! Letos konečně můžeme opět 
využít státního svátku 8. 5. Přesto, pokud nám konečně bude přát počasí, tak si 
nedočkavci vezmou volno už v pátek, aby se ve čtvrtek večer sešli v tábořišti ve Zlenicích 
u hotelu Kormorán (ostatní sem dorazí až v pátek, případně pak v sobotu do Týnce). Zde 
můžeme začít obvyklou večerní hospůdkou, ohýnkem, kytarkou a nějakým tím 
grilováním. Plánovaná trasa je pak: v pátek Chocerady => Zlenice; v sobotu Zlenice 
(event. Poříčí) => Týnec; v neděli Týnec => Pikovice a v pondělí (pokud toho nebudeme 
mít stále dost) Týnec => Kamenný Přívoz. 

� Zatím neurčený víkend v červnu či září (pátek až neděle): „Dobrodružství na Rio ? 
III.“  –Víkendové splouvání nám neznámých či méně známých řek či říčních úseků. 
Předloni jsme při zdařilé akci poznali Ploučnici, loni jsme plánovaný úsek na Lužnici 
(Tábor - Bečice) nakonec spojili s Velkou vodou. I tentokrát se můžeme těšit na nějakou 
zajímavou řeku - v tuto chvíli však naši vyhledávači teprve pátrají po nějakém zajímavém 
prvosjezdu (Jizera? Orlice? Úhlava?) a také po nějakém volném termínu, aby účast byla 
důstojná významu celého podniku.  

� 4. - 9. července 2006 (úterý večer až neděle): „Velká voda XVII.“  – Osvědčená 
pohodová vodácká záležitost - dovolená v kánoi, letos na Lužnici . Vzhledem ke státním 
svátkům 5. a 6. 7. (středa a čtvrtek) stačí pouhý jeden den dovolené!  Itinerář by mohl 
vypadat přibližně takto: sraz v Suchdole; od středy: plavba v úseku Suchdol => Majdalena 
=> Mláka => Hamr => Veselí. Samozřejmě je to jen nástřel, realita bude záležet na 
počasí, náladě a momentálním rozpoložení. Jako obvykle nás čeká spousta jezů a peřejek, 
krásná příroda, večery u ohňů či v hospůdce s kytarami a ohnivou vodou, nekonečná 
pohoda a klid, opékání papáníčka na ohni a především dobrá parta. 

Varianta A:  

� 19. - 27. srpna 2006 (sobota až neděle): „Letní Vltava VII.“  – Sedmý ročník 
odpočinkové plavby po Vltavě z Vyššího Brodu do Boršova. Možná vůbec to nejlepší, co 
se v Česku vyskytuje a vrchol této vodácké sezóny. Svižně tekoucí pohodový úsek (v 
tomto termínu již nepřeplněný) a množství sjízdných jezů s krumlovskou kaskádou 
uspokojí všechny vodáky. „Třešničkou na dortu“ může být posezení v některé 
z kouzelných krumlovských hospůdek. Sraz je v sobotu či později (dle možností) 
v Rožmberském kempu. Návrh itineráře je: sobota: příjezd (kemp Rožmberk); neděle: 
Vyšší Brod - Rožmberk; 11,9 km (kemp Rožmberk); pondělí:  Rožmberk - Branná; 8,9 
km (kemp Pod Čeřínem nebo o 5 km dále Na Pískárně); úterý:  Branná - Nové Spolí; 12,7 
km (kemp Nové Spolí); středa: exhibice, neboli průjezd krumlovskými jezy; cca 4 km 
(kemp Nové Spolí); čtvrtek:  Nové Spolí - Zlatá Koruna; 16,8 km (kemp Zlatá Koruna); 
pátek: Zlatá Koruna (výlet do Zlaté Koruny a na Dívčí Kámen, kemp Zlatá Koruna); 
sobota: Zlatá Koruna - Boršov; 19,0 km (kemp Zlatá Koruna nebo Boršov); neděle: 
odjezd 

Varianta B:  

� 18. - 23. srpna 2006 (pátek večer až středa): „Letní Vltava VII.“  – Sedmý ročník 
odpočinkové plavby po Vltavě z Vyššího Brodu do Boršova (Vyšší Brod => Rožmberk 
=> Nové Spolí (Č. Krumlov) => Boršov. Možná vůbec to nejlepší, co se v Česku 
vyskytuje! Svižně tekoucí pohodový úsek (v tomto termínu již nepřeplněný) a množství 



sjízdných jezů s krumlovskou kaskádou uspokojí všechny vodáky. „Třešničkou na dortu“ 
může být posezení v některé z kouzelných krumlovských hospůdek. Sraz je v pátek večer 
či později (dle možností) v Rožmberském kempu. (Tato varianta B platí v případě, že se 
uskuteční následující akce - Chorvatsko, jinak platí varianta A.). 

� 25. srpna - 3. září 2006 (pátek až neděle): „Kaňony a krasové řeky Chorvatska.“ – 
Specialitka pro fajnšmekry a všechny, kteří chtějí zažít něco nového, byť to něco stojí, 
z nabídky Vodáckého a turistického centra Honza. Více na www.honza-centrum.cz 

1. - 2. den: V odpoledních hodinách odjezd z Prahy, noční přesun do Slovinska, sjezd 
řeky Krky , pohodová jízda po pěkné krasové řece, přejezd do Chorvatska a ubytování. 
3. - 5. den: Dvoudenní sjezd říčky Mrežnice, terasovitě řazené stupně od 20 cm až do 2,5 
m, celodenní výlet v NP Plitvická jezera (kaskádovitý systém 16 jezer, spojených asi 90 
vodopády v délce 7 km), individuální prohlídka, dojezd k moři do kempu u Imise. 
6. - 7. den: Výlet a sjetí řeky Cetinje v horském masívu Mosoru se stejnojmenným 
hlubokým kaňonem, možnost koupání na písečné pláži, prohlídka pevnosti, výlet do 
Splitu (římské památky, Diokleciánův palác), přejezd k Rio Pecos (Zrmanja). 
8. den: Vyvrcholení zájezdu splutím řeky Zrmanje  (pohádkový kaňon, smaragdová voda 
průhledná do několika metrů, nejvyšší vodopád). 
9. - 10. den: Pěší výlet do NP Paklenica z velké části pokrytého bukovými lesy a 
oplývajícího řadou jeskyní (Manita Peč je nejznámější), kaňony Velika a Mala Paklenica 
(možnost výstupu na nejvyšší vrchol NP Vaganski Vrch 1758 m), noční přejezd a v 
dopoledních hodinách příjezd do Prahy. 

 

Na shledání na startu všech akcí se těší Pavel a Helča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


