
Stručná zpráva o průběhu letního dětského tábora v Borovnici  

3. – 17. července 2021 

Letního tábora Ekumenické sítě pro aktivity mladých z.ú. v Borovnici se účastnilo celkem 18 dětí ve 
věku od 6 do 17 let (další dvě děti byly přihlášené, ale kvůli nemoci se nezúčastnily). Z toho 11 
účastníků hradilo plnou cenu (kromě slevy za každého sourozence ve výši 1.500,- Kč), 5 účastníků 
platilo nižší cenu a 2 měli tábor hrazený úplně. Z takto podpořených dětí tři pocházejí z rodiny, jíž 
pravidelně poskytujeme potravinovou pomoc. Díky vyššímu počtu platících účastníků jsme mohli 
pokrýt rozdíl v příjmech, způsobený tím, že ani letos nám nemohla poskytnout příspěvek NO Praha 
1 – Staré Město.  
 

Tábor zajišťovalo celkem 6 vedoucích (tři z nich Zdeněk, Ondra, Lucka jezdí na tábor již od dětství) a 
navíc se zde na výpomoc vystřídali tři obyvatelé Domova na půl cesty Maják. Službu zdravotnice 
opět velmi obětavě plnila sestra Zorka, členka náboženské  obce Církve československé husitské 
v Praze 4 – Michli (NO CČSH). Tábor proběhl bez vážnějších zdravotních problémů, řešili jsme pouze 
jednu lehkou zlomeninu nohy, kvůli níž muselo dítě z tábora odjet dříve. 
 

Několik dní před táborem vždy věnujeme úklidu objektu a snažíme se v rámci našich možností i o 
drobné opravy. Letos jsme například natřeli oba čelní štíty objektu fasádní barvou. 
 
Program tábora byl jako vždy zaměřen na seznamování se s biblickými příběhy formou her a 
soutěží. Letošním tématem byla 1. kniha Mojžíšova, která je i první knihou celé Bible. Na táboře 
také hodně sportujeme, kromě tradiční „sportovní olympiády“ proběhl i turnaj v ping-pongu ve 
třech věkových kategoriích. 
Program byl doplněn o dva celodenní výlety – na hrad Český Šternberk a pěšky do Vlašimi.  
 

Letošní tábor proběhl velmi dobře, jistě také díky již osvědčenému kolektivu vedoucích. Snažíme se 
propojovat děti, které byly na táboře, s těmi, které chodí s rodiči pro potravinovou pomoc, kterou 
nabízíme pravidelně každý pátek v náboženské obci. Snažíme se také ty starší propojovat při dalších 
akcích s Domovem na půl cesty Maják, např. společně chodíme hrát ping-pong, účastníme se  
fotbalového turnaje, v zimě se chystáme znovu do Rekreačního zařízení Betlém v Janských Lázních  
na lyžařský a aktivizační kurz. 
 

Za finanční podporu děkujeme Nadačnímu fondu Veolia, Pražské diecézi CČSH, NO CČSH v Praze 4 
– Michle. 
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