
Výroční zpráva Sdružení LDT Borovany za rok 2006. 
 
Na podzim 2006 nám oznámil  vlastník a provozovatel I.turnusu tábora v Borovanech 
 p. Pelichovský, že již nebude provozovat  tábor v Borovanech a  základnu prodá. 
 
Nastala dlouhá jednání p.Holečka a p.Jeníčka s novým vlastníkem základny v Borovanech. 
V lednu 2006 po dohodě s p. Pelichovským a novým vlastníkem základny se p.Holeček a 
p.Jeníček rozhodli, že obsadí první turnus místo druhého turnusu z důvodů vetší naplnitelnosti 
dětí  na táboře. 
P.Kubínové se nehodil termín prvního turnusu a tak dala návrh, že se ujme druhého turnusu, 
 a II. i I.turnus zůstane pod vedením výboru ,,Občanského sdružení LDT Borovany“. 
 
Tyto skutečnosti byly předneseny na 
II.Valné hromadě Občanského sdružení LDT Borovany.  
22.3.2006 v salónku restaurace ,,U radnice“  a plán činnosti pro rok 2006 byl schválen celou 
Valnou hromadou jak vyplívá z ,,Usnesení II. Valné hromady“. 
(Výňatek z plánu 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). 

Hlavní vedoucí pro I. turnus p.Holeček 
 pro II.turnus p.Kubínová 

 
P.Jeníčkovi a p.Holečkovi nastala časově a finančně nákladná práce s údržbou 
 a zprovozněním táborové základny. 
P.Kubínová zase zajišťovala veškerou agendu pro oba turnusy. 
 
Do sdružení byli přijati nový členové, kteří chtěli pracovat s dětmi na táboře jako vedoucí. 
Všichni členové i nečlenové sdružení se zapojili se zájmem do příprav na tábor. 
Patří jim všem veliký dík, jelikož to byla práce nesnadná   vzhledem k tak rozsáhlé změně, 
která po letech společné práce pro všechny nastala. 
 
 
 Kontrola plánu činnosti z usnesení II.Valné hromady pro rok 2006 
a) zajištění  tábora I.  i II. turnus tábora v Borovanech, bylo zmíněno výše 
b) Celotáborová hra  čerpala z námětů Pirátů nejen z Karibiku. 

Dětem se líbila a každý turnus přinesl do jednotlivých etap nové náměty, 
 což přispělo k její  originalitě. 
To vše je  zdokumentováno na www.LDTBorovany.cz  
GALERIE  I. i II.turnusu  a jednotlivé fotky s popisky nepotřebuji další komentář 
 

c) 28. až 30.4.2006 tradiční ,,Pálení čarodějnic“ pro členy sdružení a jejich rodinné 
 příslušníky  se konalo na táborové základně v Borovanech. 
Akce to byla náročná vzhledem k prostoru a zimě, která v té době panovala  
v Borovanech, svoji úlohu splnila, netradičně představila novým členům sdružení 
svoje místo i  podmínky táborové základny. (foto na www.LDTBorovany.cz ) 
 

d) 5 až 9.5.2006  XII. ročník ,,Jarní Sázavy“ byl opět neopakovatelný, k čemuž určitě přispěli 
 i kolaři (členové sdružení, kteří preferují kola před kanoi) a zaplnili spolu s námi, 
 už tak přeplněný vodácký kemp v Týnci n/Sázavou. 



Pro zdokumentování, popis s humornou nadsázkou a precizním palubním deníkem jedné z 
nejstarších lodí v našem sdružení „Žlababou“, byla vytvořena na našich webových stránkách 
nová vodácká sekce doplňovaná nejzkušenějším vodákem Pavlem Kubínem. Věřím, že do 
budoucna bude inspirací a poučením, pro všechny, kteří mají rádi českou přírodu a hlavně 
výjimečnost českých řek. 
(foto na www.LDTBorovany.cz ) 
 
e) v  salónku  probíhaly přípravné schůzky tábora I. a II. turnusu pravidelně každý měsíc, 

 až  do začátků jednotlivých turnusů. 
Úspěšným složením zkoušek pro ,,Hlavní vedoucí“ letos prošli 
 p.Abrahamčík a p.Slánička. 

  
f) Praktikum pro vedoucí, letos bylo vystřídáno údržbou základny a to hlavně pánským 

 osazenstvem pracovníků na tábora .   2- 4.6.2006 
 
g) 24.6. proběhlo stavení tábora, kterého se účastnila většina pracovníků tábora, 

 všech  3.turnusů. 
 Zbytek dorazil a střídal se při  hlídání základny až do příjezdu dětí na tábor. 
 
h) většina členů sdružení odjela pracovat na I.turnus tábora. 

 p.Kubínová s několika členy odjela, tak jako již mnoho let, 
 na ,,Velkou vodu“ a to doslova, kdy museli, kvůli záplavám utéct  
 z původně plánované Lužnice na  řeku Berounku. 
Akce se i tak vydařila, což lze vyčíst ze zápisků p.Kubína ve vodácké sekci. 
(Nelze pár snímku nepřidat.  na www.LDTBorovany.cz  ) 

 
i) 19- 26.8. Ještě pár členů sdružení absolvovalo sjíždění Vltavy. 

(foto na www.LDTBorovany.cz) 
 
j) P.Jeníček začátkem  září zorganizoval úklid a zazimování základny – čehož se 

účastnila hrstka pracovníků tábora.  
 
 k) další ročník Tajného závodu (turisticko poznávací akce) proběhl 16. září 2006 

v plné režii a za obrovského nasazení sl.Horčíkové s p.Arazimem a  
p.Jeníčkové s p. Jezsikem 

l) 27:-29.října se konaly podzimní prázdniny nejen rodin s dětmi na chatě  
,,Espero“  v Jizerských horách.  

 
m) Poslední schůzka členů sdružení proběhla na Mikuláše v prosinci r.2006. 
 
 
Na závěr této zprávy mi dovolte citovat  jednu z posledních vět loňské Výroční zprávy. 
… další rok 2006, který bude pro naše sdružení určitě zlomový, nicméně doufám, 
 že alespoň tak úspěšný jako rok 2005.“ 
Co  dodat ?  Zlom v našem sdružení nastal  a já  věřím, že  si zachová svoji dobrou úroveň  
i v dalším roce 2007. 


