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Letní dětské tábory Ekumenické sítě pro aktivity mladých, z. ú. jsou již řadu let díky pomoci 

našich sponzorů zaměřeny z větší části na děti ze sociálně slabých rodin. V letošním roce jsme 

navíc díky podpoře Saské evangelické církve, zprostředkované naší Husitskou diakonií, mohli 

umožnit účast na táboře i čtyřem dětem z rodin ukrajinských běženců. Letošního tábora v 

Borovnici se tedy účastnilo celkem 23 dětí ve věku od 5 do 15 let, z toho 10 účastníků hradilo 

plnou cenu (kromě slevy za každého sourozence ve výši 500,- Kč ve třech případech), 7 

účastníků platilo nižší cenu a 6 (z toho 4 děti z Ukrajiny) jich mělo tábor hrazený úplně.  

Tábor zajišťovalo celkem 7 vedoucích, z toho jeden po dobu jednoho týdne. 

Začlenění ukrajinských dětí proběhlo velmi dobře, protože několik dalších dětí, stejně jako 

jedna z vedoucích, dobře ovládaly češtinu i ukrajinštinu a ruštinu. Děti si navzájem ochotně 

pomáhaly, z čehož máme velikou radost. 

Vzhledem k vyššímu věku a zdravotním potížím naší bývalé zdravotnice Zorky Štěpkové jsme 

zajistili zdravotnický kurz pro novou zdravotnici. Přesto jsme byli rádi, že tábor proběhl bez 

vážnějších zdravotních problémů, jen kvůli chladnějšímu počasí jsme se potýkali s 

nachlazením.  

Program tábora byl jako vždy zaměřen na seznamování s biblickými příběhy formou her a 

soutěží. Letošním tématem byla kniha Exodus. Připravena byla celá řada pohybových, 

vědomostních a kreativních aktivit, s jejichž pomocí se děti seznámily s příběhy putování 

Izraelců z egyptského otroctví do zaslíbené země. Velmi nás mrzí, že kvůli kůrovcové kalamitě 

již nemůžeme tolik jako dřív využívat nedaleké lesy, ale i tak je okolí Borovnice s blízkým 

rybníkem Valcha, kde je možné koupání, pro pořádání dětských táborů ideální. 

Program byl doplněn o dva celodenní výlety – do Pelhřimova a do interaktivní expozice Vodní 

dům v Hulicích u přehradní nádrže Švihov na Želivce. 

V neděli 10. července jsme se se zájemci zúčastnili bohoslužby v Husově sboru ve Vlašimi. 

Tábor proběhl velmi dobře, máme již stabilní tým vedoucích a děti se také velmi dobře sžily. 

Doufáme, že se nám bude dařit připravovat programy a setkání s vedoucími a dětmi i během 

roku. 

Velice děkujeme našim sponzorům za dlouholetou podporu našich letních táborů, letos navíc 

za příspěvek na účast dětí z Ukrajiny.  
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