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Po VIII. Valné hromadě konané 24. února 2012 v salónku restaurace U tří bojovníků vykročilo 
naše sdružení do dalšího období se stávajícím výborem (www.LDTBorovany.cz), 
s úspěchy loňské roku a aktivním nasazením, ať už v akcích vodácko-turistických, tak v táborové 
přípravě náročné etapové hry II. turnusu a cílených aktivit, které se konaly každý měsíc. 

Všichni členové se podíleli, jak na akcích vodácko-turistických, tak na  přípravě táborové etapové 
hry II. turnusu LDT Borovany a hlavně prací pro tábor, který byl všemi účastněnými hodnocen 
velice kladně. Ostatním turnusům v Borovanech jsme byli příkladem. S naší pomocí a příkladem 
jsme dobře zapojili i nové, mladé, členy našeho sdružení do dobrovolné práce s dětmi a mládeží. 

Všechny akce měly také vysokou úroveň, za což musíme poděkovat jednotlivým garantům, kteří 
zodpovědně vše připravili a zorganizovali, což je stálo nemalé časové úsilí i finanční prostředky. 

Byli a jsme nezisková organizace a naše dlouholetá práce je dobrovolná. 

Dobrovolně a vlastním příkladem jsme učili děti a mládež, aby považovaly za přirozené a správné 
o víkendech vyjíždět do přírody, poznávat nová místa a lidi. Nenápadně jsme připomínali, že 
skromnost a samostatnost byly a jsou pro naší budoucnost a přežití v dalších letech velice důležité. 

DOBROVOLNÍCI a Garanti, například vodáckých akcí, jsou dlouholetí zkušení vodáci 
(fotodokumentace je chráněna a zpravována Pavlem K. na web. stránkách) www.ldtborovany.cz / 
ŽLABABA ( v zájmu ochrany soukromí je pouze tato stránka chráněna heslem a je určena jen 
pro zúčastněné), na táboře a v přírodě mají dozor nad dětmi proškolení zdravotníci ČČK a 
vedoucí s osvědčením MŠMT. 

Tak jako v předchozích letech jsme si velkou část nákladů nesli sami formou příspěvku pro 
sdružení. Hospodář sdružení Stanislav Kubín, spolu s výborem sdružení II. turnusu vypracovali 
podrobný harmonogram s předpokládaným rozpočtem na každou akci. Rozpis těchto akcí po 
měsících vycházel z Plánu činnosti pro rok 2012. 

Plnění a kontrola plánu činnosti dle usnesení VIII. Valné hromady: 

7. až 18. ledna 2012 - Výbor sdružení vypracoval Projekty pro rok 2012 - akce sdružení LDT 
Borovany II.pro dotační programy MŠMT a MÚ a Magistrát hlavního města Praha. Dále připravil 
účetní uzávěrku projektu 2011. 
Garanti: S. Kubín a H. Kubínová 

19. až 22. ledna 2012 - „Lyžařský víkend na horách“ 
Garanti akce: Věra a Vilda Benešovi 
Již několik let nám poskytují ubytování Vilda a Věruš Benešovi na svojí horské chaloupce 
„Rozkošce“, která se nachází pod Albrechtickým Špičákem v Jizerských horách. Chaloupka je to 
malá a připomíná vybavením filmovou chalupu „Apaluchu“. O to víc jsme si užili s dětmi a 
mládeží lyžování, bobování a oblíbené noční jízdy na saních a čemkoliv, co jede na sněhu.  
Večerní hra pro všechny „Partička“ nás všechny hodně pobavila a hned jsme se dohodli, že v létě 
na táboře nesmí chybět. 

24. února 2012 - Výbor sdružení vypracoval a připravil VIII. Valnou hromadu, která se konala 
v salónku restaurace U tří bojovníků. 
1. Výroční zprávu za rok 2011 přednesla H. Kubínová 
2. Zprávu o hospodaření za rok 2011 přednesl S. Kubín 
3. Zprávu revizní komise za rok 2011 přednesli V. Šturma J. Mareš 
Na základě revizní zprávy o úmyslném poškozování zájmů občanského sdružení LDT Borovany 
II. a hrubém porušování stanov slečnou Martinou Podzimkovou – čl. odst. 2 písm. b), c), d) – byly 
předneseny i další skutečnosti, jako např. nepředání účetnictví z let minulých nově zvolenému 
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hospodáři Standovi K. a to ani po několikeré písemné výzvě, nebo údajné zapůjčení chladícího 
zařízení sdružení v prosinci 2011 na Honzovi A. sl. Podzimkovou a následné nevydání (zcizení) 
v lednu 2012 na akci sdružení. Na základě těchto i jiných zjištění, že dobrovolnictví a práce 
s mládeží a dětmi není prioritou sl. Podzimkové, podala H. Kubínová, jako předseda sdružení, 
návrh na vyloučení M. Podzimkové ze sdružení podle článku IV. odst. 5) stanov LDT Borovany 
II. Následně proběhlo hlasování přítomných členů na VIII. Valné hromadě a většinou přítomných 
byla sl. Podzimková vyloučena ze sdružení LDT Borovany II. turnus. 
Zápis s Usnesením VIII. Valné hromady sdružení LDT Borovany II. je veřejně dostupný na 
www.ldtborovany.cz / SDRUŽENÍ / Rok 2012. 

Březen a duben 2012 - Účetní uzávěrku a daňové přiznání pro Finanční úřad profesionálně 
připravil hospodář S. Kubín, bez nároku na odměnu. 
7.3.2012 Míša Kubínová absolvovala úspěšně kurz „Zdravotník ČČK“. Dále pak v dubnu a 
květnu, podle kapacitních možností kurzů ČČK, absolvovali kurz ZZA (Zdravotník zotavovacích 
akcí) Dan Simon, Lída Borůvková, Magda Bínová, Filip Pavlík, Tereza Jelínková, Gábina 
Dostálová a Karel Kubín, taktéž úspěšně (pravda, někteří napodruhé, ale i to se počítá). 

6. až 9. dubna 2012 - „Velikonoční prázdniny s netradičními koledníky“  
Garanti akce: Helena a Pavel Kubínovi 
Tradiční české Velikonoce v malé západočeské vesničce Světec jsou po léta zaměřeny na soužití 
městských a venkovských dětí. Společně se učíme malovat vajíčka a plést pomlázky. Součástí 
doprovodného kulturního a turistického programu byla návštěva Karlových Varů. 

27. dubna až 1. května 2012 - Pozvání K. Jeníčka z OS Borůvkovany na brigádu na základně 
v Borovanech při stavbě nové umývárny přijali Štěpán Gabriel a Petra K, Helena K., Pája K. a 
Pavel K. Demontáž staré buňky chlapi zvládli a dámská část osazenstva, kromě vaření, připravila 
ještě „Čarodějnici“ na večerní oheň. 
Kubínovi též absolvovali výlet na kolech do nedalekých bunkrů a okolí rybníka, aby mohli 
připravit pro II. turnus zahájení i závěr letošní CETEH - „VÁLKA S MLOKY “. 

5. až 8. května 2012 - „Jarní Sázava“ - podle Věstníku Vodácké sekce - příloha. 
XVIII. ro čník tradičního víkendové splouvání dolního úseku Sázavy ze Stříbrné Skalice do 
Pikovic přes Zlenice a Týnec byl letos vskutku rekordní, když se ho zúčastnilo téměř 50 vodáků či 
turistů. První den tvořily naši flotilu celé dvě desítky kánoí. Je těžké organizačně zvládnout 
takovýto počet účastníků - dětí, nováčků i těch, co přijedou jenom na pozorování. Všichni zkušení 
vodáci a garanti akce si na konci oddechli, že jsme to zvládli bez úrazů a zbytečných materiálních 
ztrát.  

25. až 27. květena 2012 - Helena Kubínová zajistila podle nabídek pro rok 2012 školení 
s akreditací MŠMT - DDM Prahy 8 pro hlavní vedoucí, jehož se letos účastnili Jan Neuman a 
Štěpán Gabriel, kteří úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky a obdrželi potřebné certifikáty pro 
práci s dětmi nejen táborech. 

3. června 2012 - „MDD - Pražský Fantóm a Mloci Karla Čapka“  měli letos opět vysokou 
úroveň i velkou účast. Příprava garantů Gáby, Majdy a Káji byla úžasná. Zahájení na 
Vyšehradském hřbitově u pomníků nejen Karla Čapka, ale i dalších našich velikánů, Vyšehradské 
podzemí, dále zašifrovaný klíč ve fontáně u Karlovy univerzity, přesun k Vinohradskému divadlu 
podle buzol a azimutů po Legerově ulici a závěrečný dort dle receptury „Pejska a Kočičky“ 
neměly chybu. Obrovské nasazení zdatných šifrovačů a orientace pěšáků v Praze se znalostmi o 
Karlu Čapkovi byla obdivuhodné. Atmosféru celého závodu nejlépe zpracoval a zaznamenal na 
kanálu LDTBorovany na You Tube Dan Simon i s odkazem na našich webových stránkách 
www.ldtborovany.cz v sekci „S kamerou na cestách“. 
Naši táboroví pracovníci opět ukázali vysokou odbornost ve stavění bojovek, třeba i 
v předimenzované Praze, takže na ně můžeme být právem pyšní. 
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8. až 10. června 2012 – „Praktikum na Rio“ - podle Věstníku Vodácké sekce - příloha. 
Garanti akce: P. Kubín a V. a V. Benešovi) 
VI. ročník „Víkendu na Rio“ byl připraven jako praktikum (s přípravou rámcového plánu tábora, 
jídelníčku či CETEH) nejen pro pracovníky tábora. Dobře tekoucí úsek Lužnice Tábor - Bečice - 
Hutě prověřil obětavost všech zúčastněných. Počasí nám moc nepřálo, kvůli vytrvalému dešti jsme 
museli trasu zkrátit, ale kolektiv se otužil i utužil, tak jak to na vodě a ve vodáckých kempech 
bývá zvykem. Nejvýstižněji je vše zapsáno na našich www stránkách v Pavlově kronice staré 
kanoe „Žlababy“ a nově zachyceno i v Danově sekci „S kamerou na cestách“. 

29. června až 1. července 2012 - „Stavění táborové základny v Borovanech“ 
Garant akce Štěpán G. se díky Petře Křížové hodně letos napracoval na táborové základně a 
přiměl k obrovskému nasazení při stavbě stanů i mužskou část našeho sdružení, takže přes noc 
byly stany pro všechny turnusy skoro postavené a všichni naši zástupci tak udělali čest II. turnusu 
(i když šlo údajně o sázku, ale i to počítá). 

1. až 8. července 2012 - „Velká voda“ - sjíždění řeky Otavy podle Věstníku Vodácké sekce - 
příloha. 
(garanti: P. Kubín, K. Štěpánková a V. + V. Benešovi) 
36 účastníků na letošní Otavě potřebovalo dobrou přípravu pro celý týden, kdy nám řeka ukázala 
svojí marnivost. První den na úseku z Nového Městečka u Anína, na kterém jsme se před několika 
lety, v tom samém termínu, málem topili pro velký stav vody, letos byl tak suchý, že jsme místy 
tahali lodě malými potůčky vody jako burlaci. Háčkové šli po břehu a zadáci si nadělali mozoly na 
rukách a večer padali únavou. Další dny v noci napršelo zase tolik vody, že přijeli místní hasiči 
evakuovat kemp, naštěstí naše stanová vesnička byla na dobrém vyvýšeném místě. 
Z bezpečnostního hlediska, jelikož voda dosáhla 3. povodňového stupně, jsme ve středu z kempu 
na řeku nevyjeli a našli náhradní program - návštěvu hezkého Muzea vorařství. S dětmi jsme pak 
zajeli do aquparku v blízkých Horažďovicích. Další den voda opadla a my mohli vyjet na kanoích 
do dalšího kempu, kde jsme sehráli malou vodáckou scénu k narozeninám zkušené vodačky Ály 
M. a povýšili jí tak na pomyslný vodácký Olymp. Celý týden byl povedený a i když nám řeka 
každý den ukazovala svojí marnivost a sílu, na nás zkušené vodáky si nepřišla. Vrátit se zpět do 
příjemných  vzpomínek vám umožní Žlababa na www.ldtborovany.cz 

16. července 2012 se sešli všichni pracovníci tábora ve Žlutých lázních k poslední táborové 
přípravě. Rozdělili d ěti do oddílů, „dopilovali“ Rámcový plán tábora, CETEH, jídelníček, dopravu 
dětí, přepravu materiálů a všeho potřebného pro děti na táboře. 

18. července až 1. srpna 2012 - II. TURNUS TÁBORA V BOROVANECH 
Příprava a organizace a zajištění letošní tábora v Borovanech byly náročné a jen díky zkušeným 
oddílákům, dobrému vedení, zdravotnici a profesionální kuchyni jsme vše zvládli na jedničku. 
Rodiče dodnes volají, ať děti mohou jet s námi na tábor znovu. 
Naše CETEH podle románové předlohy K. Čapka „VÁLKA S MLOKY“  bude určitě patřit 
k pokladům sbírky našich nepřekonatelných etapových her. 
To vše děláte dobrovolně bez nároků na mzdu. O to víc jsem na Vás všechny pyšná a snad ukáže 
čas, co vše jsme pro děti, pro legraci, pro jejich i náš další vývoj dokázali udělat. Vážím si každé 
práce, kterou jsme pro základnu v Borovanech vykonali. 
 
17. až 21. srpna 2012 - „Letní Vltava“ - podle Věstníku Vodácké sekce - příloha. 
Garanti: P. Kubín,  K. Štěpánková a Jana Nykodýmová) 
20 vodáků se na letošní Vltavu sjíždělo postupně a operativně jsme řešili přejezdy - Vláďa 
s Pepčou přijeli na svých krásných motorkách a spluli s námi alespoň pěkný úsek do Rožmberka. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si užívali Vltavu i s jejími krásnými historickými městy. V Českém 
Krumlově jsme po prohlídce města, zahrad, točny, navázali i družbu v kempu s cizinci, kterých 
bylo na letošní Vltavě opravdu hodně.  
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28. až 30. září 2012 - „Prázdniny a svátek Sv. Václava“ letos organizačně zajistili Vláďa, 
Helenka a Standa výletem do Německých Brém. Dlouhá cesta byla vykoupena návštěvou 
velkolepého Heide parku, kde jsme se opravdu vyřádili. 
Večerní Brémy byli nezapomenutelné. Další den lilo, a tak garanti našli místní raritu Universum 
zaměřením přirovnatelné k Libereckému IQ parku, avšak asi tak 10 x větší: Provázel nás jen úžas 
nad vším, co zde bylo pro návštěvníky přichystané. Poslední den jsme po cestě nazpět stihli 
Drážďanskou galerii. Náročnost programu a cesty ukázala na profesionalitu organizátorů a hlavně 
řidičů. Patří jim všem obrovské poděkování. Všichni účastníci byli nadšení. 

27. až 30. října 2012 - Po finančně náročném zářijovém výletu do Brém i na základě dalších 
skutečností jsme museli akci plánovanou na tento termín zrušit. Svátek letos připadl na sobotu a 
OS Borůvkovany, s kterým jsme se v předchozích letech účastnili výjezdů v tomto termínu, s námi 
přestalo komunikovat. Záminkou k tomu bylo měsíční zpoždění doplatku za nájem táborové 
základny, které však bylo předtím domluvené. Tím byla mnoholetá dobrá spolupráce z jejich 
strany ukončena. 

24. listopadu 2012 - „Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách“ byl letos na pozvání lakrosové 
asociace spíše zábavou pro děti a mládež, které se zaujetím hrály jednotlivé turnaje ve squashi a 
šipkách. Dobré vztahy s lakrosáky nám pomáhají v další dobrovolnické činnosti. 

14. prosinec 2012 - Vánoční besídku jsme pojali jako zábavu s tancem na Vánočním koncertu 
skupiny Negativ, která hrála v klubu Kain hlavně pro nás - pro II. turnus LDT Borovany. Zde jsme 
byli též upozorněni některými členy na skutečnost, že na webových stránkách OS Borůvkovany je 
uveden v termínu II. turnusu, jako nájemce jejich základny v Borovanech, jiná organizace. O 
tomto jsme nebyli ze strany OS Borůvkovany vůbec informováni, což nás po dlouhých letech 
spolupráce zaskočilo a mrzelo. 

 

Plán činnosti pro rok 2012 byl naplněn a to i v době, kdy je pro nás stále těžší zajistit dostatek 
financí na jednotlivé akce. Většina členů jsou studenti, kteří brigádničí mezi zkouškami, aby si 
mohli dovolit jednotlivé akce. 

Ceny se všude zvyšují a každý by od nás jen chtěl a my nevíme, jestli příští rok udržíme alespoň ty 
letošní aktivity. Je těžké jít příkladem v dobrovolnictví, v nadšení pracovat pro děti a mládež, když 
je kolem nás tolik sebestřednosti, chamtivosti a neochoty. 

 

Výroční zprávu vypracovala: 
Helena Kubínová - Hlavní vedoucí II. turnusu tábora v Borovanech 
a předseda sdružení LDT Borovany II. turnus 
 
 
10. února 2013 


