
I.Valná hromada Občanského sdružení Letní dětský tábor Borovany 
II.turnus. 18. února 2005 
 
Schůze proběhla v salónku ,,Restaurace u Radnice“  na  Žižkově 
Pozvánky byly  rozeslány SMS p.Jeníčkem a p. Holečkem všem zájemcům pracovat pro letní 
tábor II. turnus v Borovanech ( oddílový vedoucí a pracovníci tábora z předešlých let). 
 
Po přivítání  byly všem  rozdány jednotlivě ,,Stanovy nového občanského sdružení ,, LDT Borovany 
II.turnus.“ 
Po přečtení stanov byly rozdány ,,Evidenční listy“ všem zájemcům. 
Zájemci se zaregistrovali vyplněním Evidenčních listů  
následoval tento program: 
 
1.Volba mandátové, návrhové a volební komise. 
2. Sečtení zaregistrovaný členů LDT Borovany II.turnus- 17. členů  
3. Návrh členů výboru sdružení LDT Borovany 
předseda – Helena Kubínová 
hospodář – Karel Holeček 
místopředseda  -Karel Jeníček 
6. Volba výboru 
7. Návrh a volba členů revizní komise 
Eva Wehrbergerová a  Barbora Holečková 
8.Plán činnosti pro rok 2005 
a) další schůzka pro přípravu  letního tábora byla stanovena na 21.3.2005 
b) téma letošní Celotáborová hry bude pro letošní rok vycházet z námětů J. Foglara 
c) praktikum pro přípravu pracovníků tábora bude 10.6.2005 
d) stavění táborové základny proběhne  24.6.2005 
e) vodácké akce budou pro letošek  vycházet z ,,Věstníku 2005“ vypracovaného  p. Kubínem 
    příloha 
f) 30.4.2005  tradiční pálení čarodějnic pro členy sdružení a jejich  rodinné příslušníky 
g) další ročník Tajného závodu ( turistickopoznávací akce ) proběhne  17. a 18.9. 2005  
h)  zářijový výstup na slovenské Roháče – pánská jízda 
i) podzimní prázdniny nejen rodin s dětmi na horské chalupě Espero v Jizerských horách 
 
 
8. Valná hromada pověřuje  hospodáře sdružení vypracovat  návrh   rozpočtu  pro II. turnus tábora  
    a založit spolu s předsedou účet sdružení u České spořitelny 
 
9. Diskuze 
 
10) Návrh usnesení 
 
11) Závěr 
 
 
 
 
 
 
 



Věstník LDT č. 1/2005 
    

Nepravidelný občasník vodácké sekce . 
 

Leden 2005 
Ahoj, ahoj, ahoj, 
 

letošní sezóna nabízí všem vodomilům celou řadu jistě lákavých akcí. Loni byla účast na 
vodáckých podnicích poměrně slabá (ti co chyběli mohou jen a jen litovat), ale tentokrát se 
nikdo jistě nenechá zahanbit, protože: 
� Se Svatým Petrem je na všechny akce domluveno parádní počasí, sluníčko a teplo 

umožňující koupání, spaní pod širákem atd. 
� U Neptuna je objednáno dostatečné množství vody, které naše lodičky ponese v pohodě 

vpřed bez sebemenšího zaskřípění jejich dna o mělčinu. 
� Selátka a kuřátka jsou již ve svých stájích a výbězích připraveny proměnit se na našich 

grilech v šťavnatou lahůdku. 
� Sklady chmele jsou naplněny a pivovary jsou připraveny uvařit tolik piva, co jen dokážeme 

vypít. 
� Zákeřný Němec Alzheimer sice stále slídí kolem, ale máme zpěvníky, a tak ho při zpěvu 

oblíbených songů v hospůdce či u ohně jistě přemůžeme. 
 

Jarní a letní akce v roce 2005 aneb „Co nelze splnit, lze naplánovat“: 
 

� 5. - 8. května 2005 (čtvrtek večer až neděle): „Jarní Sázava XI.“ – Tradiční víkendové 
sjíždění dolního úseku Sázavy. Fakt dost dobrý! Letos opět nemůžeme využít státního 
svátku  
8. 5., a tak ti nedočkavější z nás si vezmou v pátek volno a ve čtvrtek večer se sejdou 
v tábořišti ve Zlenicích u hotelu Kormorán (ostatní dorazí až v pátek do Týnce). Zde 
můžeme začít obvyklou večerní hospůdkou, ohýnkem, kytarkou a nějakým tím 
grilováním. Plánovaná trasa je pak: v pátek Zlenice (event. Poříčí) => Týnec, v sobotu 
Týnec => Pikovice a v neděli (pokud toho nebudeme mít stále dost) Týnec => Kamenný 
Přívoz. 

 
� 1. - 9. července 2005 (pátek večer až sobota): „Velká voda XVI.“ Týdenní pohodová 

vodácká záležitost - dovolená v kánoi. Vzhledem ke státním svátkům 5. a 6. 7. (úterý a 
středa) stačí pouhé tři dny dovolené! Letos sítem vyhledávačů zatím nejúspěšněji prošla 
Otava. Itinerář by mohl vypadat přibližně takto: V pátek večer sraz v Anníně; od soboty: 
plavba v úseku Annín => Sušice => Rabí => Horažďovice (Velké Hydčice) => Katovice a 
tak dále dle počasí, nálady a momentálního rozpoložení. Jako obvykle nás čeká spousta 
jezů a peřejek, krásná příroda, večery u ohňů s kytarami a ohnivou vodou, nekonečná 
pohoda a klid, opékání papáníčka na ohni a především dobrá parta. 

� 23. - 28. srpna 2005 (úterý večer až neděle): „Letní Vltava VI.“  – Šestý ročník 
odpočinkové plavby po Vltavě z Vyššího Brodu nebo Rožmberka do Boršova. 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 ve středověké krumlovské hospůdce Šatlava. Sraz je v úterý večer či později (dle 
možností) v Rožmberském kempu. 

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

 



Usnesení I. Valné hromady z 18.2.2005 Občanského sdružení ,,Letní dětský 
tábor Borovany II.turnus“ v salónku ,,Restaurace u radnice“  
 
Návrhová komise schvaluje 
 
1.volbu Mandátové komise – jmény:  : Pavel Janáček 
 
2.volbu Návrhové komise – jmény: Vlčková Lenka, Suchá Klára 
 
 3.volbu Volební komise – jmény: Slánička Jiří, Jeníčková Alena 
 
schvaluje program  I. Valné hromady: 
 
4. registraci členů LDT Borovany II.turnus -17 členů 
 
5. Volbu výboru  
předseda – Helena Kubínová 
hospodář – Karel Holeček 
místopředseda- Karel Jeníček 
 
6.Volbu  revizní komise pro rok 2005 
Eva Wehrbergerová a Barbora Holečková 
 
7.Plán činnosti pro rok 2006 
a) další schůzka pro přípravu  letního tábora byla stanovena na 21.3.2005 
b) téma letošní Celotáborová hry bude pro letošní rok vycházet z námětů J. Foglara 
c) praktikum pro přípravu pracovníků tábora bude 10.6.2005 
d) stavění táborové základny proběhne  24.6.2005 
e) vodácké akce budou pro letošek  vycházet z ,,Věstníku 2005“ vypracovaného  p. Kubínem 
f) 30.4.2005  tradiční pálení čarodějnic pro členy sdružení a jejich  rodinné příslušníky 
g) další ročník Tajného závodu ( turistickopoznávací akce ) proběhne  17. a 18.9. 2005  
h)  zářijový výstup na slovenské Roháče – pánská jízda 
i) podzimní prázdniny nejen rodin s dětmi na horské chalupě Espero v Jizerských horách 
 
 
8. Valná hromada pověřuje  hospodáře sdružení vypracovat  návrh   rozpočtu  pro II. turnus tábora  
    a založit spolu s předsedou účet sdružení u České spořitelny 
 
Volební komise schválila volby výboru. 
 
I. Valná hromada  schválila a  přijala jednotlivé body tak, jak byli p ředneseny. 
 
 
usnesení vypracoval: Jiří Slánička 


