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VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ LDT BOROVANY II. ZA ROK 2011.

Po VII. ,,Volební Valné hromadě“ konané 4. 3. 2011,
kdy na vlastní žádost odstoupila z výboru a funkce hospodářka M. Podzimková,
byl navržen - volební komisí a zvolen staronový výbor ve složení:
Předseda: Helena Kubínová
Místopředseda: Honza Abrahamčík
Hospodář: Standa Kubín
Standovu práci s našimi web. stránkami tak převzal (jako už předtím) Pavel Kubín.
Ostatní členové se podíleli jak na akcích vodácko-turistických, tak v táborové přípravě etapové hry II.
turnusu LDT Borovany a hlavně prací na táboře, který byl všemi účastněnými hodnocen velice kladně a
ostatním turnusům v Borovanech jsme byli příkladem. Ačkoliv počasí bylo jedno z nejhorších za
posledních 5 let - zima a déšť, tak přesto se kolektiv utužil a byl jeden z nejlepších.
Ostatní akce měly také vysokou úroveň, za což musíme poděkovat jednotlivým dobrovolným garantům,
kteří zodpovědně připravili a zorganizovali jednotlivé akce.
Naše sdružení je neziskové - podle našich stanov, které byly přísně sledovány MV, jež jasně stanovilo,
že nesmíme mít žádné příjmy z naší činnosti. Při organizaci našich akcí jsme byli nuceni šetřit a některé
finančně náročnější akce a činnosti omezit nebo pozměnit, jelikož není v našich silách zaplatit si
úředníky pro zpracování projektů, účetnictví, poradenství nebo hradit účastníkům pronájem lodí,
kempovné, dopravu, ubytování, náklady na tábor apod.
Částečně používáme svoje kanoe, stany a dopravu v autech, po nocích zpracováváme agendu, která je
spojená s fungováním sdružení a tábora a to vždy bez finanční odměny.
Nejsme nijak nároční na ubytování - spíme ve stanech - ale bohužel v dnešní době se nedá stanovat
(kempovat) tzv. „volně“. I menší množství účastníků vždy musí být v kempech nebo ubytovnách, které
vybírají nemalé poplatky. Bez zaplacení různých poplatků není možné zajistit ubytování, kempování či
vyjet na řeku.
Byli a jsme nezisková organizace a naše dlouholetá práce je dobrovolná, přesto nejsme schopni zajistit
plný počet dětí na tábor, hlavně Pražských dětí trávících prázdniny u počítače a televize s několika
programy. Pokud přeci jen vyjedou „VEN“ do přírody, nemají mnohdy ani tak základní vybavení jako
je pláštěnka, spacák, ešus a jsou zmatené, že to bez těchto základních věcí nejde.
ROK 2011 byl ve znamení „Evropského roku DOBROVOLNICTVÍ“.
Projekt, který vypracovala H. Kubínová byl zaměřen na zájem dětí a neorganizované mládeže o
prožitky z vodáctví, zážitky z tábora, pobytu v přírodě a prožití toho, co u televize nenajdou.
Dobrovolně a vlastním příkladem jsme učili děti a mládež, aby považovaly za přirozené a správné o
víkendech vyjíždět do přírody, kde se tzv. NENUDÍ (tím nejsou myšleny komfortně vybavené chaty).
Nenápadně jsme připomínali, že skromnost a samostatnost byla a je pro jejich budoucnost velice
důležitá.
DOBROVOLNÍCI a Garanti, například vodáckých akcí, jsou dlouholetí zkušení vodáci
(fotodokumentace je na úžasně zpracovaných 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 - hospodář sdružení Stanislav
Kubín spolu s výborem sdružení vypracovali podrobný harmonogram s předpokládaným rozpočtem na
každou akci. Rozpis těchto akcí po měsících vycházel z Plánu činnosti pro rok 2011.
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Kontrola plánu činnosti a usnesení VII. Valné hromady.
Leden 2011
Název akce: „Lyžařský víkend na horách“
Termín: 21. až 23. ledna 2011
Garant akce: Věra a Vilda Benešovi
Popis akce:
Již několik let nám poskytuje ubytování Vílda 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 si užíváme s dětmi a mládeží lyžování, bobování a
oblíbené noční jízdy na saních a čemkoliv, co jede na sněhu.
Únor 2011
Před nastávající Valnou hromadou bylo nutné se sejít a připravit vyúčtování dotací uplynulého roku pro
MŠMT. Nový systém zadávání projektů a dotací pro neziskový sektor byl po letech změněn a bylo
nutné přeorganizovat některé akce a lidi a opět tzv. přiškrtit rozpočty pro další roky.
Březen 2011
Název akce: „VII. Valná hromada OS LDT Borovany II.“
Termín: 4. března 2011
Garant akce: Výbor sdružení
Nejdůležitější schůze sdružení, kterou každoročně připravuje výbor sdružení, zahrnovala přednesení a
schválení Výroční zprávy za rok 2010, Zprávy o hospodaření sdružení, Revizní zprávy za rok 2010,
Plánu činnosti na další rok 2011, zvolení mandátové, návrhové, volební a revizní komise, a vše ostatní,
co k řádnému chodu sdružení patří. Zápis s Usnesením VII. Valné hromady sdružení LDT Borovany
II. je opět veřejně dostupný na www.ldtborovany.cz – Sdružení – Rok 2011.
Duben 2011
Název akce: „Velikonoční prázdniny s netradičními koledníky“
Termín: 22. až 25. dubna 2011
Garanti akce: Helena a Pavel Kubínovi
Tradiční české Velikonoce v malé západočeské vesničce Světec je po léta zaměřen na soužití městských
a venkovských dětí. Společně se učíme malovat vajíčka a plést pomlázky. Součástí doprovodného
kulturního a turistického programu byla návštěva plzeňského Muzea loutek.
Název akce: „Prométheův velký oheň“
Termín: 30. dubna až 1. května 2011
Garanti akce: Martina Podzimková a Jan Abrahamčík
Popis akce:
Přivítali jsme se u Vildou vytvořeného velkého ohně v Libomyšli, účastníci uhradili veškeré náklady na
masíčka na grilování a další občerstvení. Připomněli jsme si Řeckou báji o ohni a člověku, rozehráli
deskovou hru Kyklády a zahájili tak letošní téma a přípravu pro CETEH „Bohové a titáni řeckých
bájí“.
Květen 2011
Název akce: „Jarní Sázava XVII.“
Termín: 5. až 8. května 2011
Garanti akce: Pavel Kubín, Vláďa Šturma a Helenka Součková
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Tradiční víkendové splouvání dolního úseku Sázavy s Týnce do Pikovic bylo letos s hojnou účastí, za
což vděčíme i Helence S., která představila několik skvělých a bezproblémových vodáků, kteří pozvedli
sebevědomí některým začátečníkům na vodě i na souši.
Tuto akci, jako každoročně, přijeli podpořit i ostatní sdružení a přátelé tábora v Borovanech.
Název akce: „Školení pro hlavní vedoucí a zdravotníky“
Termín: květen 2011
Garanti akce: Helena Kubínová
Zajistila podle nabídek pro rok 2011 školení s akreditací MŠMT - DDM pro hlavní vedoucí a ZZA zdravotníka pořádané ČČK.
Vzhledem k probíhajícím maturitním a závěrečným zkouškám se musely termíny a účastníci několikrát
obměňovat, nakonec ale všichni úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky a obdrželi potřebné certifikáty
pro práci na táborech a zotavovacích akcích (ZZA Míša K., MŠMT hl. vedoucí Honza M. a Jenda J.).
Název akce: „MDD - Pražský Fantóm a Trojský kůň“
Termín: 29. května 2011
Garanti akce: Jarča Gabrielová, Míša Kubínová a Lída Borůvková
Celodenní naučná bojovka po málo známých místech v Praze s historicko-kulturním programem,
tentokrát na motivy antické Tróji, se opravdu povedla a byla vedena krásnými pražskými parky a
zahradami za slunného dne. Všichni si ji, i když značně unaveni, chválili a skupinky bojovaly mezi
sebou s dětským nasazením. Krásná trasa Prahou nás zavedla do Botanické zahrady, do Trojského
zámku se zahradou, do planetária, k letenskému kyvadlu apod. Děvčatům se organizace velmi vydařila.
Červen 2011
Název akce: „Praktikum na Rio“
Termín: 10. až 12. června 2011
Garanti akce: Pavel Kubín, Vilda a Věra Benešovi
Osvědčená červnová víkendovka zaměřená na vodáctví v chráněném území řeky Berounky provázelo
letos proměnlivé počasí. Kemp a okolí Karlštejna nám nabídly opravdu hezký pohled na okolí, ale i
např. na vzduchoplavby balónů startující nedaleko nás.
Název akce: „Stavění a hlídání táborové základny v Borovanech“
Termín: 24. až 26. června 2011
Garanti akce: Vláďa Šturma, Helča Kubínová, Honza Neuman., Štěpán Gabriel, Jenda
Jelínek, Kája Kubín a Jiří.
Postavení stanů, příprava hygienických zařízení, kuchyně, marodky a veškerého dalšího zázemí nejen
pro LDT II. turnus letos opět zajistili chlapi z II. turnusu, kteří se s opravdu velkým nasazením zhostili
této dobrovolné práce a udělali tak čest II. turnusu, za což byli pochváleni majiteli základny, kteří
rovněž ocenili i její následné hlídání a přípravu před zahájením tábora všech tří turnusů.
Červenec 2011
Název akce: „Velká voda XXII. - sjíždění horního toku řeky Ohře“
Termín: 2. až 9. července 2011
Garanti akce: Pavel Kubín, Věra a Vilda Benešovi
Letošní pohodová vodácká záležitost na začátku prázdnin v kánoi, tentokrát na perle západočeských řek
- Ohři byla (naštěstí jen na začátku) jako celé léto roku 2011 ve znamení dešťů a nízkých teplot. Přesto
jsme se na druhém nejzápadnějším cípu republiky u Chebu sešli v hojném počtu.
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Ohře je jako řeka výjimečná, což jsme ocenili. Všem účastníkům letošní vody patří uznání za úžasně
zvládnuté improvizované přesuny a přejezdy, nejlépe popsané v Pavlově kronice staré kanoe Žlababy na
www.ldtborovany.cz - ŽLABABA - speciál č. 14 – Ohře 2011.
Název akce: „Rozdělení do oddílů“
Termín: 13. července 2011
Garanti akce: Pracovníci tábora v Borovanech
Schůzka k doplnění posledních detailů a informací před odjezdem na tábor se konala ve Žlutých lázních.
Letos byla zpestřena náhlou průtrží mračen s přívalovým deštěm, kdy všichni účastníci přebíhali pod
přístřešky s papíry - seznamy dětí, jídelníčky a různými táborovými doplňky, nicméně jsme to vše
s humorem nám vlastním zvládli.
17. až 31. července 2011 - II. TURNUS TÁBORA V BOROVANECH s CETEH „Bohové a titáni
řeckých bájí“ (garanti: všichni pracovníci II. turnusu a členové sdružení LDT Borovany II.)
Hlavní CÍL celoročního snažení všech členů i nečlenů našeho sdružení, aby děti i jejich rodiče měli
jistotu, že letní prázdniny budou plné zážitků, her a výletů v nádherné jihočeské přírodě, byl beze
zbytku naplněn. Děti byly pod dohledem zkušených proškolených pracovníků, kteří se dobrovolně a bez
nároků na mzdu věnovali dětem 24 hodin denně. Kontroly - hygienická a policie ČR - proběhly
s kladným hodnocením.
Poděkování patří Vláďovi s Johnym a Davidovi a Lucce J., kteří perfektně zvládli první zásobování
tábora, Pavla jim na víkendy přijela pomoct s kuchyní a Věruška jako milosrdný zdravotník a dušička
tábora neustále dohlížela, zda jsme v noci v teple, ač sama nemocná, neustále fungující dohlížela i na
kuchyň a vše spojené s hygienou tábora.
Standa jako hospodář nás vedl celý tábor k úsporám a CETEH byl jeden z nejlépe hodnocených u dětí i
vedoucích. Jednotlivé etapy připravili a zorganizovali pracovníci vedení tábora: Honza A., Honza M.,
Helča K., Dan S., Vláďa Š. a Standa K.
Zima a déšť, v nebývalém rozsahu, jaký již několik let nepamatujeme, nám komplikovaly život, a tak se
rámcový plán tábora musel přizpůsobit počasí. Rodiče neustále volali a ptali se, jak to vše zvládáme, ale
vždy jsme je mohli ujistit, že bez problémů. Možná i díky tomu jsme my dospělí i děti utvořili úžasný
tým. Parta, která se roku 2011 utvořila, bude do budoucna hodnocena jako jedna z nejlepších v historii.
A také je nutné vyzvednout práci jednolitých oddíláků, bez kterých by tábor pro děti nebyl táborem.
Vždyť oni sami rozhodují v oddílech, jak pracovat s dětmi, jak je zabavit a co je pro ně bezpečné.
Samozřejmě jsme si v té zimě všichni občas museli sáhnout až na dno a zatnout zuby, ale jako
dobrovolníci jsme to nesli s nadsázkou a humorem.
Co dodat k táboru 2011? Všem, kteří nám letos pomohli vytvořit tu úžasnou atmosféru, mj. kapele
Negativ s motorkáři a ostatním přátelům tábora (nejde zde jednotlivě vyjmenovat všechny) a všem, kteří
nám pomáhají v těžkých chvílích našeho dobrovolného snažení na táboře, patří obrovský dík. Věřte, že
dobrovolně Češi pracovali pro tábory už za dob J. Foglara, a je důležité být na to vše náležitě hrdý a vést
děti a mládež k této záslužné činnosti.
Srpen 2011
Název akce: „Bourání stanů na Borovanské základně“
Termín: 12. až 14. srpna 2011
Garanti akce: Honza Neuman, Kája Kubín, Pavel Kubín
S kanoemi na střeše auta jsme přijeli do Borovan pomoci zbourat stany a zazimovat základnu po III.
turnusu tábora. Počasí opět bylo vrtkavé a celty musely opakovaně uschnout, takže jsme se pod vedením
Karlů z I. turnusu chopili práce, která byla zrovna potřeba.
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Název akce: „Letní Vltava XI.“
Termín: 13. až 17. srpna 2011
garanti akce: Katka Štěpánková, Jana Nykodýmová, Gába Dostálová, Míša Kubínová,
Honza Neuman, Helča Součková
„Závěrečnou akcí naší vodácké sezóny je již mnoho let sjezd Vltavy. Nejinak tomu bylo i letos. A tak
jsme se v sobotu v podvečer sešli v kempu U Nojdy v Rožmberku. Jako první dorazili již odpoledne
Martin s Katkou a Jana s kamarádkou Verčou. Postavili si stany v zadní klidnější části kempu, rozložili
sedačky a stolek a Martin se ujal grilování masíček a buřtů. Nutno dodat, že kemp U Nojdy byl dotvořen
do opravdu ideálního místa pro táboření…“
a dále můžete pokračovat v čtení na speciálu ŽLABABA - SPECIÁL 14 - (2011 Vltava).
Fotoprazentace je důkazem toho, že i ti členové a nečlenové sdružení, co nemohou jet na tábor, dokážou
udělat úžasnou atmosféru na závěr vodácké sezóny na Vltavě.
Září 2011
Název akce: „5 let II. turnusu - nová generace“
Termín: 25. až 28. září 2011
Garanti akce: Honza Abrahamčík, Helča Kubínová
Jelikož byla Helča opět na operaci, muselo se setkání posunout až na konec září. Na internetu jsme našli
levnou rekreačku u Zbraslavic a hlavně místo bylo blízko letiště u Kolína, kde Helča absolvovala seskok
padákem - dárek od členů sdružení k padesátinám. Blízko to vypadalo pouze na mapě, skutečnost na
kolech byla jiná. Ovšem účastníci cyklistického pelotonu to přesto nemohli vzdát. Někteří tak dorazili
odření nebo vedle kola pěšky. Večer pak nechtěli usednout na cokoliv ani k družebnímu táboráku, jak je
vše bolelo. Takže kola už mají nová sedla a za rok zase.
Říjen 2011
Název akce: „Podzimní prázdniny na horách“
Termín: 27. až 30. října 2011
Garanti akce: Věra a Vilda Benešovi
V jizerských horách nám Vilda s Věrou připravili hru „Hon na medvědy“, jimiž byli gumoví medvídci,
které jsme „lovili“ střelbou ze vzduchovky. Během akce jsme též absolvovali pěší výstup na Špičák
nebo pochoďák do Josefova Dolu - aktivity pro pobyt v podzimní přírodě jako stvořené.
Listopad 2011
Název akce: „Arbesácký turnaj v šipkách“
Termín: listopad 2011
Garanti akce: Helča Kubínová
Na pozvání předsedy Lakrosové asociace p. Hofmana jsme se zapojili do turnaje v šipkách a squashi.
S hrdostí a úsměvem jsme prohráli úplně všechny zápasy s pravidelně trénujícími hráči.
Prosinec 2011
Název akce: „Vánoční koncert skupiny Negativ“
Termín: 16. prosince 2011
Garanti akce: Helena Kubínová
Na pozvání rockové kapely Negativ jsme se zúčastnili jejich Vánočního koncertu, zavzpomínali na
táborový živý koncert a společně uzavřeli rok 2011.
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Harmonogram plánu činnosti roku 2011 jsme zvládli na jedničku ačkoliv začátek roku nebyl příznivý,
neboť jsme se potýkali s nedostatkem prostředků a místo pomoci jsme od některých slyšeli jen kritiku.
Počasí zkoušelo, co vydržíme, a čas nás tlačil před každou akcí.
A motto?: „Každý ať si zamete nejdřív před vlastním prahem,“ protože nikdo není dokonalý a my si
musíme umět pomáhat.“ O to více jsme si letos uvědomovali, že dobrovolnictví je poslání, které
musíme učit v dnešní době nejen děti, ale i dospělé a mládež. Doufám, že dobrovolnictví bude prioritou
i pro další rok 2012, a přeji si, aby byl tak stmelující, jako byl rok 2011.

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

10. února 2012

6

