
 

 

 

Nabídka dětského tábora v Borovnici u Vlašimi 

4. – 18. 7. 2020 
 

 

 

Téma:  

Po stopách apoštola 

Pavla  
 

Informace o táboru 
 

Věk účastníků: 
Děti: 7 - 14 let 

Praktikanti: 15 – 18 let  

V případě zájmu (hlavně jede-li starší sourozenec) můžete přihlásit i děti mladší, které však jsou 

schopné vydržet celý tábor bez rodičů. Režim i program upravujeme jejich věku a mají samostatný 

program ve svém oddíle. 
 

Cena: 3.500 Kč za jedno dítě, za každého sourozence 500 Kč sleva. O další slevu ze sociálních 

důvodů je možné požádat písemnou odůvodněnou žádostí. 
V ceně (250 Kč na den) je zahrnuto: doprava, ubytování (poplatek za užívání objektu a spotřeba 

elektřiny a vody), stravování 5x denně (2x denně teplé jídlo, každý den ovoce, zelenina, mléčné 

výrobky), program, výlety, ceny do soutěží, cestovní pojištění proti úrazu. 
 

Doprava: vlakem z Prahy, děti půjdou z cílové stanice asi 5 km pěšky, odvoz zavazadel autem 

zajistíme. Přesné informace o odjezdu vám včas sdělíme. 
 

Ubytování: v zateplených místnostech, děti budou potřebovat spacák. 
 

Zdravotní péče: všechny děti budou pojištěny proti úrazu, v táboře bude zdravotník a v 3 km 

vzdálených Čechticích je k dispozici dětský lékař. 
 

Program: Pro děti bude připravena celotáborová hra, letos s názvem „Po stopách apoštola Pavla“. 

Prostřednictvím Pavlových dopisů prožijeme jeho dobrodružství na misijních cestách. Kromě toho 

na děti čeká řada soutěží v přírodě a výletů. K dispozici je hřiště na míčové hry, dětské hřiště, v okolí 

je několik možností koupání.  
 

Návštěvy: Z důvodu ohledu na ostatní děti žádáme rodiče, aby během tábora své děti nenavštěvovali. 

Chcete-li poznat prostředí konání tábora, rádi se vám budeme věnovat první či poslední den tábora. 

Děkujeme za pochopení. 

 



Nezapomeňte dětem zabalit: spacák, karimatku, případně malý polštářek, oblečení a obutí na 

sport a výlety, plavky, neplavci nafukovací kruh nebo rukávky, kšiltovku, bavlněný šátek, pláštěnku 

a holínky, oblečení do chladného počasí, oblečení na spaní, dostatečné množství spodního prádla, 

hygienické potřeby, repelent, opalovací krém, batůžek na výlety, láhev na pití, baterku, případně hudební 

nástroj, kapesné na výlety ve výši 200-300 Kč (víc peněz není třeba, děti mají vše hrazené), dopisní 

papíry, obálky, známky, pero.  
 

Nedávejte dětem více peněz ani žádné cenné předměty, abyste je nevystavovali nebezpečí ztráty. 

Žádáme také, aby si děti nevozily elektronické hry a MOBILNÍ TELEFONY. Pokud je budou 

mít s sebou, na začátku tábora je stejně odevzdají do úschovy. V případě nutnosti je možné se 

s dětmi spojit přes mobil vedoucích (732 252 465 – Jana Krajčiříková, 728 047 030 – Eva Mikulecká). 
 

Při předání dítěte je třeba odevzdat: originál přihlášky (v případě přihlašování e-mailem), 

potvrzení lékaře, že se dítě může účastnit letního tábora – můžete mít i z jiné akce – potvrzení platí nově 

2 roky; prohlášení o bezinfekčnosti - nesmí být starší tří dnů! (formuláře spolu s dalšími informacemi 

vám zašleme); průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. 
 

Přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 25. června 2020 mailem na níže uvedenou 

adresu nebo poštou na adresu Jana Krajčiříková, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 
 

Bližší informace na telefonu 732 252 465 nebo e-mailu: jana.krajcirikova@ccsh.cz. 

 

Informace o Borovnici 
Borovnice je vesnice 15 km od Vlašimi, v okrese Benešov (asi 75 km od Prahy). Leží v krásné 

krajině Českomoravské vrchoviny s množstvím lesů a několika možnostmi koupání. Diecézní rada 

CČSH v Praze zde v r. 1996 zakoupila statek, který má sloužit především potřebám dětí a mládeže. 

Podle finančních možností probíhá 

postupná rekonstrukce objektu. 

 

Obecně prospěšná 

společnost Ekumenická 

síť pro aktivity 

mladých 
Vedle dětského tábora v Borovnici 

úspěšně provozuje od roku 2007 

Domov na půl cesty Maják v Praze 

4 – Michli (více na www. 

ekumsit.cz). Ve zkratce Domov 

Maják pomáhá mladým lidem, 

kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domovy či jiná zařízení ústavní péče. Potřebují pomoc při 

vstupu do samostatného života. Obyvatelé Majáku zde mohou bydlet až dva roky a učit se 

samostatně hospodařit, starat se o domácnost, najít a udržet si zaměstnání a další věci nezbytné pro 

život. K tomu jim pomáhají sociální pracovníci, kteří je na této cestě denně doprovázejí. 

Dále Ekumenická síť poskytuje pravidelnou týdenní potravinovou pomoc lidem ze sociálních rodin, 

zdravotně handicapovaným, maminkám a tatínkům samoživitelům. Nepravidelně také pomáhá 

dalším lidem v nouzi, včetně bezdomovců.  

 

Přispět na činnost Ekumenické sítě můžete na č. účtu: 107-246-595-0267/0100.  

mailto:jana.krajcirikova@ccsh.cz
http://www.ekumsit.cz/
http://www.ekumsit.cz/

