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VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ 
LDT  II. TURNUS 

ROK 2014 
 
Po X. valné hromadě konané v pátek 7. února 2014 v 17:30 v salónku restaurace U Houmra se podle 
schváleného Usnesení řídilo sdružení i v roce 2014 pod vedením stávajícího výboru 
 (www.LDTBorovany.cz / SDRUŽENÍ / Výbor a Usnesení X. valné hromady). Navázali jsme na 
úspěchy loňské roku a aktivním nasazením, ať už v akcích vodácko-turistických, tak v táborové 
přípravě náročné etapové hry II. turnusu na táborové základně HUBENOV a cílených aktivitách, 
které se konaly každý měsíc. 
Všichni členové se podíleli na těchto akcích, na které se hlásilo mnoho nových dětí a mládeže, takže 
jsme např. museli z kapacitních důvodů odmítnout i některé „staré táborníky“. Celý rok 2014 byl pro 
naše sdružení časově náročný, ale plný zdařilých akcí, nových nápadů, nových kamarádů a nových 
lidí, kteří s námi rádi jezdí do přírody. Všechny nás to stálo hodně volného času a úsilí, ale těší nás, 
že jsme všemi účastníky hodnoceni velice kladně a jsme přesvědčeni, že se budou k nám rádi vracet. 
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 naši 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 Standa 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 2014. 
 
Kontrola Plánu činností a aktivit LDT II. TURNUS pro rok 2014:  
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Prioritně se po X. valné hromadě pracovníci tábora seznámili se starší rozhlasovou nahrávkou knihy 
„EGYPŤAN SINUHET“ zapůjčenou z Městské knihovny v Praze. Na základě této nahrávky 
započala příprava a zpracování náročné stejnojmenné CETEH tábora HUBENOV v termínu 12. až 
26. července 2014. 
 
Jednotlivé cílené aktivity: 
 
17. až 19. ledna 2014 – Lyžařský víkend na horách - Albrechtice (garanti: V. a V. Benešovi) 
Lyžařským aktivitám během víkendu strávenému v Albrechticích na chalupě Rozkoška, kde nám již 
mnoho let poskytují ubytování Vilda a Věruš Benešovi, letos zima moc nepřála. V pátek ještě 
někteří účastníci využili zbytky technického sněhu na Špičáku, ale večerní „Silvestrovský sjezd“ na 
čemkoliv jsme museli nahradit noční bojovkou. Věra s Natálkou proto připravily malé putování po 
okolí po svých při svíčkách. 
V sobotu jsme vyrazili raději na pěší turistiku po Jizerské magistrále. Stihli jsme i návštěvu 
Libereckého IQ parku. Večerní hra s tématem ,,Olympijské hry v Soči“ uzavřela lyžařský víkend bez 
sněhu. Fotodokumentace na stránkách sdružení / FOTKY / rok 2014 / Lyžařský víkend na horách – 
Albrechtice - je důkazem, že nemusí sněžit, hlavně když je legrace. 
 
7. února 2014 – X. valná hromada (garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín) 
X. valná hromada se konala v pátek 7. února 2014 v 17.30 v salónku restaurace U Houmra, kde 
Výbor sdružení přednesl jím vypracované zprávy za rok 2013: Výroční, Hospodaření a Plán činnosti 
pro rok 2014 a následné Usnesení valné hromady pro rok 2014. 
 
Březen 2014 – Daňové přiznání a účetní uzávěrka (garanti: H. Kubínová, S. Kubín) 
Daňové přiznání pro Finanční úřad a účetní uzávěrku sdružení profesionálně zpracoval bez nároku 
na odměnu hospodář Standa Kubín. 
 
15. března 2014 – Proškolení pracovníků táborů a zotavovacích akcí (garant: H. Kubínová) 
V termínu 15. března 2014, stanoveném ČČK, probíhalo v Koubově ulici v Praze 2 doškolení 
„Zdravotníků zotavovacích akcí“, kterého se zúčastnily a úspěšně jej absolvovaly Helena Kubínová 
a zdravotnice tábora Věra Benešová. Zájem o zkoušky ZZA a získání průkazu nebo jeho 
prolongování je veliký. Lektorky ČČK mají vždy profesionální úroveň a kurz nám vždy přinese 
nové poznatky v oblasti zdravotnictví a první pomoci.  
 
18. až 21. dubna 2014 – Velikonoční prázdniny s netradičními koledníky (garanti: P. a H. 
Kubínovi)  
Velikonoční prázdniny s netradičními koledníky, kde v malé západočeské vesničce Světec slavíme 
tradiční české Velikonoce, jsou po léta zaměřeny na soužití městských a venkovských dětí a 
mládeže. Společně jsme malovali vajíčka a pletli pomlázky. Součástí doprovodného kulturního a 
turistického programu byl pěší výlet údolím říčky Střely a návštěva úchvatného Rabštejna nad 
Střelou. 
 
24. dubna 2014 – Velká jarní cyklojízda 
Zástupci našeho sdružení se připojili k hromadné akci Velká jarní cyklojízda, při níž stovky a stovky 
milovníků cyklistiky absolvovali jízdu z náměstí Jiřího z Poděbrad do Stromovky a propagovaly tak 
zdravý životní styl i úctu k životnímu prostředí. 
 
1. až 4. května 2014 – Čarodějnice - kurz ,,Hry pro každou příležitost“ 
Na podnět Jarušky G. odjeli Gába, Kája, Ráďa, Ňůmen a Jaruška do Pohořan u Olomouce na kurz 
„Hry pro každou příležitost“. Zde si prohloubili odbornou kvalifikaci a obdrželi Osvědčení NIDM. 
Veškeré náklady s cestou a pobytem si hradili sami. Jejich pedagogické schopnosti byly příkladné i 
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pro ostatní táborové pracovníky a děti byly později na táboře ze všech her, které se zde naučili, 
nadšené. Fotodokumentace na www.LDTBorovany.cz / FOTKY / rok 2014 / Kurz táborových her. 
 
7. až 11. května 2014 – Jarní Sázava XX. (garanti: P. a S. Kubínovi, V. a V. Benešovi a V. 
Šturma) – upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ 
Tradiční víkendové splouvání dolního úseku Sázavy do Pikovic jsme zahájili při startu ve Stříbrné 
Skalici odemknutím řeky a celé vodácké sezóny 2014 pro naše vodáky. Akce měla i letos bohatou 
účast, naše řady rozšířilo několik nových bezproblémových vodáků, které s sebou vzali Standa K. a 
Hanka F. Všichni jsme v pohodě zvládli v kánoi i náročný úsek Týnec - Pikovice, byť někteří to 
spojili i s koupáním. S řadou nových písní se nám představila kytarová sestava ŠMAK (Vláďa Š., 
Honza M., Honza A. a Pavel K.), jejichž hudební produkce přispěla k úžasné atmosféře společných 
večerů a zařadila se mezi nezapomenutelné zážitky na jarní vodě. 
Tuto akci, jako každoročně, přijeli podpořit i někteří přátelé II. TURNUSU. 
 
16. až 17. května 2014 – Brigáda na Hubenově 
Namísto červnového praktika na Riu VII. jsme se účastnili brigády na táborové základně Hubenov. 
Štěpán G., Vilda a Štěpán B., Honza A., Martin K., Kája K. a Helča K. zde vybudovali zcela nové 
molo, nařezali dříví pro celý tábor, opravili střechu, posekali trávu, připravili stavbu dřevníku apod. 
Práci nám celý víkend stěžoval vytrvalý hustý déšť. Vše jsme si zaplatili a vyrobili sami. Všem 
zúčastněným patří veliké poděkování. 
 
31. května 2014 – MDD - Pražský Fantóm - Pyramidální záležitosti (garanti: J. Abrahamčík a 
J. Gabrielová) 
Honza s Jarčou připravili opravdu náročné putování Prahou. Z pozvánky jsme vydedukovali, že sraz 
je na lanovce na Petříně. Zde proběhlo rozlosování do skupin, které hned musely složit náročný 
hlavolam - obalit si svou mumii - člena - toaletním papírem. Téma EGYPT k tomu vyloženě 
vybízelo, a tak za focení udivených turistů jsme vedli mumii na další stanoviště. Šifrování veškerého 
písma starověku, nejen egyptského, nám zabralo spoustu času. Pochod z Petřína přes Smíchov, 
Palackého náměstí, Botanickou zahradu, Karlovo náměstí, Staroměstské náměstí až na Olšanské 
hřbitovy, kde jsme již skoro za tmy otevírali jako Sinuhet lebku - meloun - nás všechny zcela 
vyčerpal. Závěrečné vyhodnocení a celý pochoďák je zpracován na www.LDTBorovany.cz 
„S kamerou na cestách“ a FOTKY. 
 
20. až 22. června 2014 – Stavění stanů a příprava táborové základny (garanti: mužská část 
sdružení) 
Stavění a příprava Hubenovské táborové základny se zhostila nejen mužská část sdružení: Štěpán, 
Jenda, Kája, Dominik, Filip, Maré, Honza A., Pavel; ale i ženská část sdružení: Gába, Jarča, Jana 
M., Marta, Pája, Helča. Všichni se zhostili tohoto úkolu s obrovským nasazením a opravdu si mákli. 
Večer nezapomněli navázat dobré vztahy s provozovateli základny, aby udělali dobré jméno II. 
turnusu. Helča uvařila guláš a přivezla v sobotu ráno buřty na večerní ohníček. Všem patří 
poděkování. 
 
28. června až 4. července 2014 – Velká voda XXV. (garanti: P. Kubín, K. Štěpánková, V. a V. 
Benešovi) 
Vloni nám ve splutí Lužnice zabránil nadstav vody, ale letos to již vyšlo. Nakonec se nám podařilo 
sjet si jak Starou řeku, tak i Novou řeku s Nežárkou. A protože Lužnice je Mekkou vodáctví 
v Čechách, zavzpomínali jsme na kořeny českého vodáctví, tak jak jsou popsány v knižní legendě 
„Proč bychom se netopili“. Dětem a mládeži jsme vyprávěli, kde se skládaly lodě z vagónů, kde byly 
vyhlášené vodácké hospůdky, kde byly nebezpečné jezy... Nic není jako dřív, a tak rčení „že 
nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“ zde platí stejně jako jinde. Jediné, co Starou řeku ochrání i pro 
další generace budou bezesporu hejna komárů. Vodácká Žlababa na webu ukazuje ve své prezentaci, 
že jsme si to užili. 
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9. července 2014 – Žluté lázně - příprava na odjezd na tábor (garanti: všichni pracovníci II. 
turnusu) 
Poslední schůzky před odjezdem na tábor se zúčastnili všichni pracovníci tábora. Proběhlo při ní 
rozdělení do oddílů, doplnění seznamů a také nakládání materiálu, protože hospodářské družstvo 
muselo na tábor vyjet už brzy ráno, tak aby zajistilo nákupy a přípravu kuchyně. A jako každý rok 
nás při práci zastihl přívalový déšť, letos jsme prchali pod místní párty stan.  
 
12. až 26. července 2014 – II. TURNUS TÁBORA s CETEH „Egypťan Sinuhet“ (garanti: 
všichni pracovníci II. turnusu) 
bude patřit k našim pokladům CETEH, protože se nám podařilo i toto náročné téma připravit pro 
děti na vysoké úrovni. K mimořádně zábavnému a naučnému zpracování jednotlivých etap 
pochopitelně patřily i úžasné kostýmy a kulisy. Děti s vedoucími hráli a soutěžili s obrovským 
nasazením. 
Samozřejmě veliký dík patří našim kuchařkám, které v polních podmínkách vaří a hospodaří 
s potravinami jako kouzelnice. Malé děti nechtěly jet domů a velké děti zapomněly na své počítače, 
mobily a tablety. Je to jediná odměna pro všechny, kteří tábor podporují a pracují ve dne v noci pro 
děti na táboře. Kladné ohlasy rodičů a všech, kteří přijeli na kontrolní návštěvu, jsou opravdovou 
satisfakcí za naše obrovské úsilí. Museli jsme se hodně uskrovnit, počasí nám moc nepřálo, přesto 
jsme si tábor ve stínu lesa u rybníka Hubenov užili. 
 
16. až 21. srpna 2014 – Letní Vltava XIV. (garanti: P. Kubín, H. Součková, V. Šturma, K. 
Štěpánková) 
Při tradičním letním zakončení vodácké sestavy se sešla osvědčená sestava doplněná několika 
nováčky. Martin s Kačkou znalí věci, dokonce dovezli dostatečnou zásobu dříví na večerní táboráky. 
I letos nám večer hráli kluci na (3) kytary a dokonce i Kačenka našla zálibu v ukulele. Takže ve 
vodáckých kempech, kde kytary rok od roku znějí stále méně a méně, jsme opět drželi tento vodácko 
trempský zvyk. Co na tom, že to občas nezní, živá hudba přeci lidi spojuje. Samozřejmě na řece 
proběhla naše parťácká písnička „Císařovna Kateřina“ a také „hvězda“ s doslova akrobatickým 
přebíháním po špicích lodí. Podrobně je vše rozepsáno a prezentováno v kronice staré kánoe 
Žlababy na www.LDTBorovany.cz 
 
24. až 28. října 2014 – Podzimní prázdniny (garanti: G. Dostálová, S. Kubín)  
V pátek večer se sjely posádky tří vozů na pronajatou chatu ,,HABOVKU“ ve slovenských Nízkých 
Tatrách. V sobotu se konal náročný turistický vysokohorský výstup všech dvanácti účastníků 
v pohoří Roháče, kde za nádherného počasí byly k vidění horská plesa a vodopády. Poté všichni 
večer navštívili ‚termalné kúpele‘. Další dny byly věnovány: prohlídce Oravského rozsáhlého hradu 
s jeho jedinečnou historickou atmosférou, návštěvě koliby, skanzenu a vodního mlýnu v údolní 
přírodní rezervaci. Závěr pětidenního výletu vyplnila návštěva zábavného aquaparku Tatralandia 
s Keltským saunovým světem.  
 
15. listopadu 2014 – Tepfactor (garanti: J. Mareš a M. Kopecká) 
Adrenalinová a vědomostní soutěž Tepfactor, na motivy světoznámé Pevnosti Boyard, v Chotilsku u 
Dobříše byla cílem teamu zdatných bojovníku našeho sdružení. Soutěž dokonale prověřila týmovou 
spolupráci všech. 
 
29. listopadu 2014 - Arbesácký turnaj ve squashi a šipkách  
I letos se několik členů našeho sdružení zúčastnilo tradičního turnaje ve squashi, šipkách a také 
v jízdě na rotopedu. 
 
19. prosince 2014 - Vánoční besídka - koncert skupiny Negativ (garanti: všichni členové 
sdružení LDT Borovany) 
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Na závěr roku jsme se sešli na koncertu naší spřátelené rockové skupiny Negativ v klubu Kain. 
Zavzpomínali jsme na zdařilé akce konané v letošním roce a také tancem přispěli ke skvělé 
atmosféře koncertu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Plán činnosti pro rok 2014 byl naplněn a to v dobách, 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 se musíme téměř všude doprošovat. 

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

V Praze 6. 2. 2015 
 
 


