
Zpráva o konání letního dětského tábora v Borovnici u Vlašimi 
9. – 23. července 2016 

 
Jednalo se již o 21. ročník letního tábora v Borovnici, pod hlavičkou Ekumenické sítě pro aktivity 
mladých konaného pátým rokem. 
Tábora se účastnilo celkem 17 dětí a dva praktikanti. Protože tábor je určen také pro sociálně 
znevýhodněné děti, tři z nich měly slevu z ceny a tři děti měly tábor plně hrazený. Cenu tábora jsme 
oproti předchozím letům nezvyšovali – byla stanovena ve výši 3.500,- Kč za dítě, 3.000,- za každé další 
ze stejné rodiny. To vše je možné jen díky velkorysé podpoře našich sponzorů, za kterou jsme velmi 
vděčni. 
Dlouhodobě se snažíme o provázanost všech aktivit a projektů Ekumenické sítě. Příkladem je i dětský 
tábor v Borovnici, jehož se pravidelně účastní také děti žen, jež byly před lety zapojeny do jiných 
projektů Ekumenické sítě, například do dvouletého vzdělávacího projektu pro mladé lidi sociálně 
znevýhodněné na trhu práce nebo do projektů pro mladé romské ženy. Tábora se účastní také 
někteří obyvatelé Domu na půl cesty Maják. 
Novinkou loňského tábora byla velká účast předškolních dětí – celkem 7 účastníků bylo mladších 
sedmi let, nejmladšímu dítěti byly tři roky. Jednalo se vesměs o děti s komplikovaným rodinným 
zázemím, které odloučení od rodičů snášely velmi dobře, vyžadovaly však soustavnou péči, což kladlo 
velké nároky na vedoucí a bylo třeba jim přizpůsobit program i denní režim. 
Základní schéma tábora se ovšem neměnilo. Hlavním tématem opět byly biblické příběhy, tentokrát 
jsme se věnovali První a Druhé knize královské, tedy příběhům o králi Šalomounovi, stavbě 
jeruzalémského chrámu a postupnému rozpadu království až po babylonské zajetí. Kromě seznámení 
s biblickými příběhy se však děti snažíme nenásilně a vlastním příkladem především učit 
křesťanskému chování – toleranci, neubližování ale naopak pomáhání slabším, vzájemnému 
naslouchání, umění hledat na druhém jeho dobré stránky a ocenit je... 
Pro děti, rozdělené do tří oddílů, byla opět připravena celá řada her a soutěží – sportovních, 
kreativních i vědomostních. Každý oddíl si vyrobil svou vlajku, v lese postavil chrám, uvařil výborné 
jídlo na ohni a mnoho dalšího. Vyrazili jsme na dva celodenní výlety – autobusem na zámek 
Konopiště a pěšky na horu Blaník (trasu jsme si odstupňovali podle zdatnosti od 7 do 25 km). Díky 
příjemnému počasí jsme mohli hojně využít i koupání v nedalekém rybníku Valcha. Zpestřením 
programu bylo zpívání s kytarou, vycházky do lesa (včetně jedné noční), hry na hřišti, táborák, pochod 
s pochodněmi, diskotéka, sportovní olympiáda a závěrečná „pouť“, na které si mohly děti utratit své 
vydělané táborové peníze. Každý účastník také na závěr tábora dostal tradiční diplom s oceněním 
jeho dobrých vlastností a přínosu pro tábor. 
Každoročně také píšeme dopisy pro následující ročník, které uzavřeme do sklenice a zakopeme na 
tajné místo v lese, k němuž děti nakreslí mapu. Účastníci příštího tábora podle ní vzkazy najdou a 
přečtou si je. Letos jsme navíc dětem nabídli, že mohou napsat dopis samy sobě. Odevzdaly nám je 
v zalepené obálce a my jim jej po roce pošleme – bude pro ně jistě zajímavé přečíst si s časovým 
odstupem, jak tábor vnímaly, co zaměstnávalo jejich myšlenky, jaké byly jejich touhy, a zjistit, jak se o 
rok posunuly dál.  
Také tento tábor byl před odjezdem uzavřen podrobným anonymním hodnocením, z něhož čerpáme 
při přípravě dalšího ročníku. 
Celkově lze tento tábor hodnotit jako jeden z náročnějších – hlavně díky velkému počtu malých dětí – 
ale úspěšných. Už se těšíme na další ročník. 
Velice tímto děkujeme za dlouholetou podporu našich aktivit a připojujeme CD s několika 
fotografiemi z tábora. 
 


