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Rok 2013 byl pro naše sdružení zlomový. S odstupem času lze konstatovat, že „z nouze se stala 
ctnost“ a nám se podařilo posunout se opět o velký krok dál a vyřešit zátěž v závislosti na (pro 
naše sdružení) finančně příliš náročné základně (nájem, doprava). 

Na vánoční prosincové besídce 2012 jsme se dozvěděli, že II. turnus na základně v Borovanech 
bude provozovat jiné, nám neznámé sdružení. Je pravda, že jsme měli problémy doplatit za rok 
2012 nájemné 30 000,- Kč a zbylých 10 000,- Kč uhradila H. Kubínová „ze svého“. Neustále 
rostoucí ceny zdražující každým rokem náklady na pořádání LDT nám stejně nedovolily si dál 
pronajímat základnu pro 100 osob. Jsme malé sdružení a tábor pro 50 osob je pro naší 
dobrovolnickou budoucnost jediný únosný. Nechtěli jsme ani zdražovat cenu poukazu s ohledem 
na možnosti  mnohých rodičů, pro jejichž děti tábor pořádáme. 

Na lyžařské „Rozkošce“ v lednu 2013 padlo rozhodnutí zajistit pro LDT pronájem nové levnější 
základny. Také jsme se vedle tradičních podniků rozhodli zorganizovat sraz na bývalé základně 
v Ledči v termínu jarní vody spojený se vzpomínkovou tábornickou akcí a také oslavou kulatin 
několika přátel sdružení. 

Bylo nutné v krátkém časovém termínu změnit i logo a grafiku webových stránek (na původních 
základech). Vizitku namaloval Kája K. a Honza A. po konzultacích s Pavlem a Standou vytvořil 
novou úvodní stránku našich webových stránek, na které jsme právem pyšní a dostalo se nám 
zejména za jejich obsah i pochvaly všude, kde jsme je prezentovali. 
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Nebylo nutné měnit registraci názvu sdružení u MV, jelikož původní název sdružení z roku 2005 
je dlouhý: „OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BOROVANY II. TURNUS“ a 
lze využívat dále jen LDT II.TURNUS. Zaregistrovaná doména LDTBOROVANY je součástí 
naší tradice, naší image, má svoji historií, je zajištěna ochrannými právy a pro naše sdružení je 
nepostradatelná a nenahraditelná. 

Výbor sdružení připravil podklady pro Valnou Hromadu: hospodář ‚Zprávu o hospodaření 
sdružení LDT II. turnus za rok 2012‘ (kdy bez dotací a grantů bylo těžké vyjít s finančními 
prostředky), předseda ‚Výroční zprávu za rok 2012‘, místopředseda ‚Plán činnost pro rok 2013‘ a 
Pavel ‚Věstník vodáckých akcí‘. Dále Helča měla za úkol vyhledat na webových portálech 
nabídky pro nás vhodných táborových základen. 

Po IX. Valné hromadě konané 1. 3. 2013 v salónku restaurace ‚U dobré myšlenky‘ vykročilo naše 
sdružení do nového období se stávajícím výborem a stálou členskou základnou, která schválila 
výběr nové táborové základny HUBENOV u Kocelovic. Zadala předsedovi kontaktovat majitele a 
domluvit možnost pobytu na základně již na Čarodějnice v květnu 2013, tak abychom se všichni 
mohli připravit na změnu táborových zvyklostí, např. kuchyň, okolí, logistické možnosti, přípravu 
CETEH apod. (www.LDTBorovany.cz / SDRUŽENÍ / Rok 2013 / Usnesení). 

Nastalo obrovské nasazení všech členů sdružení, abychom udrželi dobrou úroveň II. TURNUSU 
z předcházejících let a nenechali se zviklat tlakem členů z jiných sdružení, a to jak na akcích 
vodácko-turistických, tak při přípravě táborové etapové hry II. TURNUS. Výsledkem naší práce 
bylo uspořádání řady mimořádně zdařilých akcí a samozřejmě zejména tábora, který byl všemi 
účastněnými nakonec hodnocen velice kladně. Poděkování všem, kteří pracovali pro to, aby se 
HUBENOV 2013 stal krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro nás, je opravdu velké. Úspěch 
budiž důkazem pro všechny ostatní, že „Když se chce, tak to jde“. 

Všechny akce měly vysokou úroveň, za což musíme poděkovat jednotlivým garantům, kteří 
zodpovědně vše připravili a zorganizovali. Stálo je to mnoho úsilí, spoustu času a mnohdy i vlastní 
finanční prostředky. Na táboře a v přírodě mají dozor nad dětmi proškolení zdravotníci ČČK a 
vedoucí s osvědčením MŠMT. Vodácké akce již mnoho let vede Pavel K., jemuž pomáhají další 
zkušení vodáci (fotodokumentace a kroniky jsou chráněny a spravovány na stránkách 
www.ldtborovany.cz / ŽLABABA ( v zájmu ochrany soukromí je pouze tato stránka zabezpečena 
heslem a je určena jen pro zúčastněné). 

Vše jsme úspěšně zvládli podle rozpisu akcí v termínech, jež vycházely z Plánu činnosti pro rok 
2013. 
 

Kontrola Plánu činností a aktivit LDT II. TURNUS pro rok 2013:  
 
Prioritn ě byla již na IX. Valné hromadě předána na CD pracovníkům tábora předem 
vypracovaná CETEH „Hobit“ podle námětu z knihy „Etapové hry“. 
 
Jednotlivé cílené aktivity: 
 
18. až 20. ledna 2013 – Již mnoho let nám poskytují ubytování Vilda a Věruš Benešovi na své 
chaloupce u Albrechtického Špičáku, kde si užíváme s dětmi a mládeží lyžování, bobování a 
oblíbený noční závod s jízdou na saních a čemkoliv, co jede na sněhu.  
Tématem večerní hry pro všechny byla, v nadnesené formě, „Volba prezidenta“, kdy jsme pomocí 
Scrabble vymýšleli s vysoutěženými písmeny kandidátská jména. S humorem jsme odlehčili již 
tak napjaté volbu. Fotodokumentace na stránkách sdružení / FOTKY / rok 2013 / Lyžařský víkend 
na horách – Albrechtice - je toho důkazem. 

1. března 2013 – IX. Valná hromada sdružení se konala v salónku restaurace U dobré myšlenky. 
Jak již bylo zmíněno, výbor vypracoval a připravil potřebné zprávy a dokumenty.  
Zápis s Usnesením IX. Valné hromady sdružení LDT II. TURNUS je veřejně dostupný na 
www.ldtborovany.cz / SDRUŽENÍ / Rok 2013. 
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Březen 2013 – Účetní uzávěrku a daňové přiznání pro Finanční úřad profesionálně připravil bez 
nároku na odměnu hospodář Standa K. 
 
29. března až 1. dubna 2013 – Velikonoční prázdniny s malováním vajíček a pletením pomlázek 
jsme absolvovali na pozvání Jarušky Š. ve vesničce Popovice u Jičína. Byl sníh a zima, a tak 
návštěva Jičínského muzea byla tou nejlepší volbou. Tradiční velikonoční menu od Jirky a Jarušky 
nemělo chybu. 
 
4. až 5. května 2013 – Na „Čarodějnice“ jsme vyjeli zvědaví, co na nás čeká na nové základně. 
Účastníci byli připraveni na cokoliv. Honza A. rozdal mapy a skupiny se vydaly na orientační 
soutěž okolím s cílem zejména jej dobře poznat a prozkoumat. Helča zajistila jídlo a kuchyň. 
Hromadné spaní v zateplené klubovně mělo svojí atmosféru, i když venku zuřilo krupobití, takže 
plán udělat si táborák jsme nakonec zavrhli (byť Štěpán s Jendou byli rozhodnuti připravenou 
hranici přeci jen nějak zapálit). Nejvíce mužskou část osazenstva zaujala místní vodárna, kde 
uspořádali šiškovanou. Následky si nesl každý sám. Odjezd v neděli byl uspíšen, seznámili jsme se 
s provozovatelem základny „Dědkem“, který na nás působil velice kladně. I proto, že nám vyšel 
vstříc s požadavky na náš tábor 2013. 
 
8. až 12. května 2013 – Jarní Sázava: „ … při XIX. ročník tradičního víkendového splouvání 
dolního úseku vyšel státní svátek 8. května na středu, což nebylo z hlediska prodloužení víkendu 
zrovna ideální - znamenalo to totiž pro „pracující lid“ vzít si dva dny dovolené. Hlavně jsme ale i 
z tohoto důvodu s Jarní Sázavou spojili oslavu tzv. ‚mnohokulatin‘ (Míly, Prcka a Pavly), kterou 
jsme naplánovali na víkend. Místem jejího konání byla táborová základna ve Zlaté zátoce u Ledče 
nad Sázavou. To samozřejmě přímo vybízelo ke splutí blízkých Stvořidel. No a v neposlední řadě 
zredukovaly počet účastníků vodácké akce zdravotní problémy, jež postupně vyřadily Helču, 
respektive Páju, Honzu A. a ostatní…“ výňatek z deníku Žlababy www.ldtborovany.cz , který 
nejvýstižněji popisuje, co se dělo na řece. 
Navazující AKCE ‚mnohokulatiny‘ (jak bylo na začátku zmíněno) se velmi povedla. ZLATÁ 
ZÁTOKA nám skýtala tolik potřebné zázemí, zejména s ohledem na velmi studené a deštivé 
počasí, které toto setkání provázelo. Pavla s Emou a děvčaty připravily špičkové občerstvení, 
Prcek s Mílou zajistili pitný režim. Vláďa s Honzou a Pavlem hráli každý večer na kytary, až jim 
z toho praskaly struny a my se vyšňořili jako SVORNÍ GAMBUSÍNÍ, viz www.ldtborovany.cz / 
FOTKY / rok 2013 / Zlatá zátoka 
Malá bojovka s tématem: „Jaké to kdysi bylo“ také neměla chybu. Proběhla i soutěž „Čí letoun  
doletí nejdál“, turnaj v pexesu a odpolední vodácké vzpomínkové pásmo fotoprezentací, jež 
všechny zúčastněné dostaly do úžasné nálady. Byly to nejlepší ‚mnohokulatiny‘ nejen v roce 2013. 
Jen stěží se kdy dokáže sejít tolik lidí, společně se bavit a zavzpomínat… 
 
1. června 2013 – MDD - Pražský Fantóm. Garanti Dan Simon, Jenda Jelínek a Honza Maré 
připravili „Fantóma“ s tématem: „Pražská podzemí – bájný EREBOR – království trpaslíků“. 
Zašifrovaná pozvánka nás přivedla na Flóru, kde organizátoři rozlosovali všechny účastníky do 
skupin. Každá skupina měla pak svého němého průvodce. Pochod a putování Prahou skrápěnou 
silným deštěm byly hodně náročné. Našlapali jsme spoustu kilometrů; zmrzlí, zmoklí a utrmácení 
jsme se dostali až na Wilsonovo nádraží (organizátory zaměněné za Winstonovo /Churchillovo 
☺/), kde nám Gandalf předal cenu útěchy. Nicméně garanti pracovali na trase poctivě a my jsme 
statečně, asi jako jediní v Praze, dotáhli netradiční oslavu MDD až do úspěšného konce.  

 
7. až 9. června 2013 – Australské vánoce. Na pozvání pana Mikulce na folkovou chalupu v Ústí u 
staré Paky, se účastnili Helča, Kája K. a Honza A jako organizátoři a rozhodčí dětského 
odpoledne. Helča Kubínová se snažila navázat na tradici z let 1995 - 1997, kde organizovala tři 
ročníky Australských vánoc pro místní děti a přátele chalupy. Po letech tedy proběhly IV. 
Australské vánoce 2013, bohužel již v době, kdy naší republiku zasáhly ničivé povodně. 
Mikulcovi ale přípravu zvládli na jedničku a děti dětí a dnes dědečkové a babičky absolvovali 
bojovku australskou prérii, pochutnali si na vánočním menu, navzájem se obdarovali dárky, 



 { PAGE }  

ozdobili stromeček. Jako za starých časů byly děti překvapené, jak jejich rodiče kdysi vypadali a 
dokázali se bavit a organizovat pro své potomky akce plné legrace a zábavy. Nejvýstižněji vše 
přiblíží fotodokumentace na web. stránkách: www.vladamikulec.cz/fotogalerie/  
 
14. až 16. června 2013 – Praktikum na Rio. Tato akce musela být zrušena, neboť v tomto termínu 
sužovaly Česko povodně. S ohledem na bezpečnost nebylo možné splouvat většinu řek.  
 
28. až 30. června 2013 – Stavění a příprava Hubenovské táborové základny. Štěpán, Jenda, Filip, 
Ňůmen, Standa a Dan se zhostili tohoto úkolu s obrovským nasazením a opravdu si mákli. Večer 
nezapomněli navázat dobré vztahy se zástupci I. turnusu a provozovateli základny, aby udělali 
dobré jméno II. turnusu. Standa zjistil a prověřil logistické možnosti v okolí. Všem patří 
poděkování. Ostatní bohužel nemohli pomoct, jelikož už splouvali Otavu a tato dlouhodobě 
připravovaná akce nešla přeložit. 
 
30. června až 6. července 2013 – „Velká voda“ - sjíždění řeky „Stará řeka Lužnice“ se opět kvůli 
zvýšenému vodnímu stavu a následcích po povodních musela přesunout z Lužnice na Otavu, kde 
podmínky byly ideální. Jako obvykle začátek prázdnin v kánoích patřil k nejhezčím letním 
zážitkům. Doporučuji si přečíst kroniku Žlababy a hned se člověku nejen při dlouhých zimních 
večerech dostaví dobrá nálada. 
www.ldtborovany.cz / ŽLABABA / Vodácké speciály 
 
8. července 2013 – Žluté lázně. Na předtáborové schůzce jsme rozdělili d ěti do oddílů a připravili 
vše pro odjezd na tábor. Kuchařky Líba s Hankou „dopilovaly“ jídelníček a domluvily se Standou 
a Lídou odjezd na velký nákup potravin pro tábor. Honza M. s Kájou a Dominikem připravili 
nakládku veškerého ostatního vybavení. Děvčata dodělaly čepičky pro trpaslíky a odměny na 
CETEH. Zdravotnice převzala přihlášky dětí pro dopracování jejího Zdravotního deníku. Všichni 
se zodpovědně zhostili svých úkolů pro tábor. 
 
13. až 27. července 2013 - II. TURNUS TÁBORA s CETEH „Hobit“ bude patřit k přelomovým 
táborům našeho sdružení LDT II. TURNUS. Kladné ohlasy dětí i rodičů a všech, kteří přijeli na 
kontrolní návštěvu, jsou jedinou satisfakcí za naše obrovské úsilí. Museli jsme se hodně uskrovnit, 
přesto jsme táborový program s organizačně a materiálně náročnými etapami, hrami a aktivitami 
dokázali zajistit v tradiční špičkové úrovni. O to víc se utužil náš kolektiv. Počasí nám přálo a 
tropická vedra (jež by jinde byla asi nesnesitelná) jsme si ve stínu lesa u rybníka Hubenov užili. 
Chci všem, kteří tábor podporovali a pracovali ve dne v noci pro děti na táboře, ještě jednou 
poděkovat. Hodně jsme se naučili a do budoucna můžeme dobrý tábor udělat kdekoliv, tak 
abychom to finančně zvládli, stejně jako letos. 
 
17. až 22. srpna 2013 – „T řináctý ročník Letní Vltavy - výjimečné to akce plné rekordů, při níž 
jsme v úterý zaznamenali 365. den našich vodáckých akcí a zároveň 250. den plavby a ve čtvrtek 
jsme pak zdolali 3500. km na vodě a zároveň 1000. km na Vltavě - jsme zahájili, tak jako mnoho 
předchozích ročníků, v kempu U Nojdy…“ opět úryvek z Žlababina deníku, nic lepšího by asi 
nikdo nesepsal. Co dodat k akci - tolik fórů a legrace jsme na Vltavě už dlouho nezažili. 
 
25. až 28. října 2013 – Podzimní prázdniny „V Bruggách“. Z Prahy se v pátek dopoledne vydali 
svými auty na cestu do belgických Brugg dlouhou cca 990 km Standa, Kája, Helenka, Ňůmen, 
Honza A., Jaruška, Gába a Jenda. V noci se ubytovali v předem objednané ubytovně. V sobotu 
navštívili zábavný park, kde slavili Helloween, a nevynechali večerní procházku historickým 
centrem města označovaného jako Benátky severu. Neděli strávili pak v přístavu brouzdáním 
v mořském písku a prohlídkou galerie s expozicí Salvadora Dalí. Návrat zpět si zpestřili zastávkou 
v Bruselu a návštěvou slavného Atomia. Organizátoři volbou programu dokázali, že hlubší 
poznávaní Evropské kultury je pro nás velice poučné a zároveň přitažlivé. 
Fotodokumentace: Sdružení- www.ldtborovany.cz . 
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Jiní členové sdružení s malými dětmi navštívili Liberecký IQ park a strávili prodloužený víkend 
na Albrechtické „Rozkošce“. 
 
30. listopadu 2013 – Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách byl letos na pozvání předsedy 
lakrosové asociace spíše zábavou pro mládež, která se zaujetím hrála jednotlivé zápasy turnaje ve 
squashi a šipkách. Novinkou byl závod na čas na rotopedu. Po urputném zápolení vybojoval pro 
naše sdružení první místo v šipkách Pavel K. Utužili jsme dobré vztahy s lakrosáky, kteří nám také 
pomáhají v naší dobrovolnické činnosti. 
 
14. prosince 2013 – Vánoční besídku spojenou s koncertem skupiny Negativ jsme pojali jako 
zábavu s tancem a hudbou. Na Vánočním koncertu nejen skupiny Negativ, letos konané 
v rockovém klubu Modrá Vopice, si dokonce zahrál jako host se skupinou Psí kšíry i náš Honza 
Maré, jehož jsme silně podpořili, neboť hudba a kytary provází naše sdružení na všech akcích. 
Podporovali jsme dva roky i kapelu Dana a Honzy A., i když neměla dlouhou životnost. Kéž nás 
hudba, kytary a zpěv provází i další roky. 
 
Plán činnosti pro rok 2013 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 účast na jednotlivých akcích. Není lehké jít příkladem v dobrovolnictví, s nadšením 
pracovat pro děti a mládež, když volný čas je „nedostatkovým zbožím“, nedisponujeme žádnými 
příspěvky a pomoci je nutné se téměř všude doprošovat. 

Byli a jsme nezisková organizace a naše dlouholetá práce je dobrovolná. Dobrovolně a vlastním 
příkladem jsme učili děti a mládež, ale i vodáky a táborníky, aby považovali za přirozené a 
správné vyjíždět do přírody, na vodu, poznávat nová místa a lidi s heslem: „Kdo chce, hledá 
způsoby - kdo nechce, hledá důvody“. Nenápadně jsme připomínali, že skromnost a samostatnost 
byly a jsou důležité, stejně tak jako rozvíjet a pracovat na tom, co jsme se za ta léta naučili, co 
umíme, na co stačíme, a na co máme. 

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

V Praze 15. 1. 2014 
 


