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VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ LDT BOROVANY II. ZA ROK 2010 . 
 
 
Po VI. Valné hromadě konané 26. 2. 2010 naše sdružení vstoupilo do dalšího úspěšného roku se 
stávajícím výborem (www.LDTBorovany.cz) a aktivním nasazením, ať už v akcích vodácko-
turistických, tak v táborové přípravě etapové hry II. turnusu LDT Borovany. 
 
Kontrola plánu činnosti a usnesení V. Valné hromady. 

 Vedení tábora i přes jarní operaci H. Kubínové, státní zkoušku J. Abrahamčíka a nemoc M. 
Podzimkové připravilo a organizačně zvládlo přípravu a realizaci celotáborové etapové hry, s pomocí 
dobrého zdravotníka J. Mrázka a V. Benešové, která nám všem vyšila trička. 

 Pavle Helebrantové a Věrušce Benešové patří veliké poděkování za to, jak zvládly kuchyň. Letos 
byly hodnoceny velice kladně nejen dětmi, ale také fotkou v Lidových novinách pořízenou při kontrole 
MŠMT. 

 Vláďa Šturma musel „zaskočit“ na polovinu dní do kuchyně a Lída Borůvková k prvnímu oddílu. 
 Standa Kubín, který nám celoročně spolu s Pavlem Kubínem spravuje dobře naše webové stránky, 

letos na táboře držel hospodaření tábora a s Martinou Podzimkovou připravili i rozpočet sdružení pro 
rok 2011. 

 Pavel Kubín ušetřil na půjčovném a kempovném (prostředky využity na LDT), což se odrazilo i na 
počtu účastníků z našeho sdružení na srpnové vodácké akci. 
 
Fotodokumentace z tábora a vodáckých akcích na našich webových stránkách je i dnes hojně všemi 
zúčastněnými navštěvována, a i to je veliké poděkování všem pracovníkům tábora za jejich únavnou, 
dobrovolnou a neplacenou práci. 
 
15. až 18. ledna 2010 - Zimní lyžování 
Vilda Beneš a Věruš Benešová nám nabídli v lednu možnost ubytování (zdarma) na jejich horské chatě 
Rozkoška u Albrechtického Špičáku a několik lyžařů nezaváhalo ani s večerním lyžováním. 
Samozřejmě jsme si zahráli večerní hru „Ekonomická krize“, vypustili pár Silvestrovských rachejtliček. 
Noční „sjezd na čemkoliv“ patří už k tradicím této malebné chaloupky. 
 
12. února 2010 - Seminář Community Inspiration v Řeznické ul. 
Byli jsme jako sdružení osloveni bývalou tábornicí z Borovan, abychom se zúčastnili malého semináře, 
kde nám prezentovala záměr odletět do Mexika vyučovat indiány anglickému jazyku a prezentovat 
v tom nejlepším slova smyslu Českou republiku. 
Na závěr velice pěkné prezentace jsme přispěli sami za sebe Dáše Kuttnerové na letenku 260,- Kč jako 
osobní vklad pro její úspěšnou misi. Celý půlrok jejího vyučování jsme dostávali pravidelnou e-
mailovou poštu s informacemi o životě indiánů v Mexiku. 
 
26. února 2010 - VI. Valná hromada LDT Borovany II. 
V salónku restaurace „U radnice“ byl přijat „Plán činnosti“ s uvedenými jednotlivými garanty akcí, 
předneseny jednotlivé zprávy: Výroční zpráva 2009, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, 
zprávy jednotlivých komisí, diskusní příspěvky a vše co k řádné Valné hromadě patří. 
 
Březnový projekt pro rok 2010, který vypracovala Helena Kubínová, byl podán již v říjnu 
předcházejícího roku a našemu sdružení byla schválená dotace z MŠMT (rozhodnutím č. 512 064 10) ve 
výši 100 000,- Kč pro „Činnosti LDT Borovany II“ roku 2010. 
V březnu také připravila Martina Podzimková účetnictví a daňové přiznání pro Finanční úřad. 
Po dlouhé zimě bylo důležité před prvním vyplutím na řeku a na tábor zkontrolovat naše plavecké 
schopnosti a tak jsme se vydali 1. března 2010 do bazénu v Podolí, kde nám byli ukázány základní 
zásady při záchraně tonoucího. 
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18. března 2010 - Školení účetnictví neziskovém sektoru 
(garant H. Kubínová) - Neustálý tlak na řádné účetnictví nás donutil k tomu absolvovat školení o vedení 
účetnictví pro tzv. Neziskovky. 
 
1. až 5. dubna 2010 - Velikonoční prázdniny s netradičními koledníky 
(garanti P. a H. Kubínovi) - Tradiční české Velikonoce konané v malé západočeské vesničce Světec, 
kde jsme se spolu s místními dětmi a jejich rodiči učili plést pomlázky, barvit ručně všemi možnými 
technikami velikonoční vajíčka a večer si připomněli, jak se slaví velikonoce v jiných kulturách - 
nočním hledáním čokoládových vajíček, které nechal na zahradě velikonoční zajíček. V pondělí ráno 
vyšli všichni bez rozdílu pohlaví na českou velikonoční koledu, kde se na nás místní usedlíci 
každoročně těší a Velikonoce bez nás si již nedovedou představit. A tak jsme slíbili, že příští rok zase 
všichni přijedeme. 
 
11. dubna 2010 - ČČK ŠKOLENÍ ZZA  
Pro řádný chod tábora a činností pro děti a mládež je důležitý proškolený zdravotník. S ČČK Praha 1 
spolupracujeme již delší čas, a tak jsme absolvovali kurz ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí) 
v několika termínech, které byly předem zadány ČČK: 
H. Kubínová - 11. dubna 2010 - doškolení 
V. Benešová a J. Mrázek -17. až 18., 24. až 25. dubna 2010 – kurz ZZA 
 
30. dubna až 2. května 2010 - Velký oheň Jana Žižky 
(garanti J. Abrahamčík a H. Kubínová) - Přivítání u Velkého ohně na Borovanské táborové základně 
připadlo na termín pálení čarodějnic a my takto zahájili přípravu na letošní CETEH s tématem „Legenda 
Jana Žižky“. Pro všechny (i OS Borůvkovany) jsme připravili mapy s orientačními body pro bojovku do 
nedalekého Trocnova k monumentálnímu památníku tohoto hrdiny, abychom si tak připravili trasy pro 
táborový orienťák. 
 
14. až 16. května 2010 - Jarní Sázava 
(garanti P. a S. Kubínovi) - XVI. ročník tradičního víkendového splouvání dolního úseku Sázavy ze 
Zlenic přes Týnec do Pikovic. Ačkoliv je rok od roku těžší v tomto termínu zajistit lodě, pádla, vesty i 
místa hlavně ve vodáckém kempu v Týnci nad Sázavou, podařilo se akci úspěšně zorganizovat, i když 
zima a déšť některé účastníky letos odradily. A tak na rozvodněnou Sázavu vyjeli ostatní jen se 
zkušenějšími vodáky a opět naše sdružení sloužilo jako přiklad všem vodákům dodržováním zásad 
bezpečností na jezech a v peřejích. 
 
30. května 2010 - MDD - Pražský Fantóm a Husité  
Letošní putování po Pražských památkách vycházelo z tématu pro CETEH. Garanti V. Šturma a J. 
Neuman naše putování opravdu hodně ztížili četnými šiframi a úkoly, a tak jsme dorazil do cíle až 
večer. Bolavé nohy nám vynahradila návštěva muzea čokolády, což se skvěle hodilo k oslavě MDD. 
 
12. až 14. června 2010 - Praktikum na Mácháči 
(garanti H. Kubínová a P. Kubín) - Letošní praktikum bylo výjimečně ne na tekoucí vodě (Lužnici), ale 
na největším rybníku v Libereckém kraji. České veletoky byly v tomto období nebezpečně rozvodněny, 
a tak jsme se vydali pěšky do Starých Splavů a Doks. 
Bylo mimo sezónu, takže nás nepronásledovaly davy turistů a my mokří a zmrzlí mohli s buzolou a 
mapou vystoupat až na Bezděz, kde čekala odměna - nádherný pohled na tak známou krajinu K. H. 
Máchy. 
 
19. června 2010 - Příprava v Litomyšli  
(garanti J. Abrahamčík, M. Podzimková+ OV II. turnus) - Tato akce nebyla garanty zajištěna ani 
zrušena, což se někteří dozvěděli až při příjezdu na místo. 
 
25. až 27. června 2010 - Stavění táborové základny v Borovanech  
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Postavení stanů, příprava hygienických zařízení, kuchyně, marodky a veškerého dalšího zázemí nejen 
pro LDT II. turnus proběhlo podle zadání majitele základny a dalších turnusů tábora. Letošní rok se toto 
úkolu zhostili pouze 4 chlapi našeho sdružení. 
 
3. až 10. července 2010 - XXII. ročník „Velké vody“ - sjíždění řeky Sázavy 
(garant P. Kubín) - Týdenní začátek prázdnin v kánoi se letos vydařil a úžasná atmosféra letních dnů 
prozářených sluncem i pasování nových vodáků neměly chybu. Již dlouho jsme neměli na vodě tolik 
zážitků. 
 
14. července 2010 - Poslední příprava na LDT ve Žlutých lázních 
Před odjezdem na tábor bylo nutné sejít se všemi pracovníky tábora a ještě domluvit, kdo pojede 
autobusem s dětmi, kdo pojede s nákladem, kdo bude dohlížet na střídání I. a II. turnusu, uzavřít seznam 
dětí a zajistit pojištění a potřebné dokumenty pro řádný chod tábora.  
 
18. až 3. července 2010 - II. TURNUS TÁBORA V BOROVANECH s CETEH „Legenda Jana 
Žižky“  
(garanti – všichni pracovníci II. turnusu a členové sdružení LDT Borovany II.) - Hlavní CÍL celoročního 
snažení všech členů i nečlenů našeho sdružení proběhl tak, aby děti i jejích rodiče měli jistotu, že letní 
prázdniny s námi jsou plné zážitků, her a výletů v nádherné jihočeské přírodě.  
Děti byly pod dohledem zkušených pracovníků, kteří se jim dobrovolně věnovali 24 hodin denně. 
CETEH byl připraven pečlivě, byla postavena Danem S. a Honzou N. pravá Vozová hradba. Motivační 
divadelní scénka zapůsobila na děti obrovským dojmem a vzbudila zájem o bojové umění J. Žižky i 
makety zbraní Husitů. „Rámcový plán tábora“ byl dodržen, tak jak byl vypracován v průběhu roku před 
odjezdem proškolenými vedoucími s osvědčením - kontrola MŠMT dopadla s kladným výsledkem. 
Táborové prezentace na www.ldtborovany.cz - II. turnus - fotky- přesně dokumentují a ukazují bohatý 
program na našem táboře. 
 
13. až 17. srpna 2010 - X. ročník Letní Vltavy  
(garanti Pavel Kubín a Vláďa Šturma) - Plavba na kanoích na svižně tekoucím úseku z Vyššího Brodu 
do Boršova nás trochu zaskočila velkým průtokem vody, a proto jsme operativně vyměnili v půjčovně 
několik kánoi za raft pro 6 méně zdatných vodáků.  
Ostatní jeli na svých kanoích a pomáhali lovit neznalé cizince z nebezpečných vývařišť pod jezem. Celý 
úsek Vltavy s předraženými cenami ukazuje české vodáctví jako velký byznys a Český Krumlov nejen 
z té krásné stránky. Přesto jsme neodolali návštěvě zámku a večerní procházce světoznámým městem. 
 
11. až 12. září 2010 - 10. výročí tábora na Rosičce - setkání bývalých pracovníků tábora 
Sešli jsme se zde, abychom vykopali poklad po 10-ti letech. Poklad byla krabice, kterou jsme kdysi 
naplnili vzpomínkovými předměty (diplomy, zápisy co bude za 10 let, fotky …) při loučení s táborem 
Rosička u Deštné, kde jsme pracovali jako tým vedoucích v letech 2000 a 2001. 
Tajným závodem pro všechny účastníky bylo připomenuto celé okolí Jindřichova Hradce.Téměř se 
slzami v očích jsme si vzpomněli na to, co jsme zde kdysi vykonali pro udržení tábornictví jako české 
tradice. 
 
28. září 2010 - Minigolf 
Turnajem v minigolfu jsme operativně nahradili každoroční Arbesácký turnaj v šipkách, který se letos 
pro nemoc organizátorů nemohl uskutečnit. Přestože bylo po dešti a dráhy byly samá louže a nikdo 
z nás to pořádně neuměl, bylo to nakonec urputné klání několika týmů. 
 
7. října 2010 - Design Blok 
Kulturní zážitek při návštěvě jednorázové výstavy, na kterou nás pozvali mladí umělci z UMPR škol. 
 
27. až 30. října 2010 - Podzimní prázdniny v Krušných horách - Bublava 
Na podzimní prázdniny jsme se letos vydali na rekreační chatu Barbora. Vesnička Stříbrná v pohraničí 
je krásný neznámý kraj, kde český turista lehce zabloudí až do Německa. 
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Spolu s OS Borůvkovany jsme opekli velkého krocana a při kytarách upevnili družbu s tímto sdružením. 
 
27. prosince 2010 - Závěr ro(c)ku se skupinou Negativ - Pozvánka rockové kapely Negativ na 
návštěvu jejich koncertu v rockovém klubu Kain se nedala odmítnout. Tato kapela již několik let hraje 
zadarmo dětem na našem táboře a my jsme zběsilým tancem ze sebe dostali všechnu únavu z náročného 
roku 2010. 
 
 
 
Co dodat závěrem?  
Pečlivé plánování se nám vyplatilo a bylo dodrženo to, co ukládal „Plán činnosti“, kde měla každá akce 
svého garanta, který zodpovědně zajistil nejnutnější materiální a organizační záležitosti (zajištění 
programu, ubytování, dopravy, vodáckého vybavení, stravy apod.). Garanty, například vodáckých akcí, 
byli zkušení vodáci Pavel Kubín, Standa Kubín a Vláďa Šturma, u ostatních akcí např. Honza 
Abrahamčík, Helena Kubínová, Honza Neuman, Věra Benešová apod. 
To, že se mladí lidé od nás (několika starších zkušenějších) učí vše zajistit a zorganizovat bez nároku na 
honorář je přínosem nejen pro ně samé ale i odpovědí pro věčné kritiky ostatních - ukázat Pražským 
neorganizovaným dětem a mládeži, že i ve skromných podmínkách se dají prožít úžasné věci.  
Jde o to chtít se rozdělit, umět se obětovat pro druhé a pozorovat na druhých třeba jen slušné chování.  
Stačí se dobře dívat a chtít poznávat naší českou zemi, naše tradice a lidi, kteří kolem nás žijí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu vypracovala 
Helena Kubínová – Hlavní vedoucí II. turnusu tábora v Borovanech 
a předseda sdružení LDT Borovany II. turnus 
 
 
1. března. 2011 


