
 

Stručná zpráva o průběhu tábora 
 

Letního tábora Ekumenické sítě pro aktivity mladých o.p.s. v Borovnici se v roce 2020 

účastnilo celkem 18 dětí ve věku od 6 do 17 let. Z toho 11 účastníků hradilo plnou cenu 

(kromě slevy za každého sourozence ve výši 500,- Kč), 3 účastníci platili nižší cenu a 4 měli 

tábor hrazený úplně. Z takto podpořených dětí dvě pocházejí z rodiny, jíž pravidelně 

poskytujeme potravinovou pomoc, třetí dítě bylo přihlášeno, ale na poslední chvíli se pro 

nemoc tábora neúčastnilo. 

Díky vyššímu počtu platících účastníků jsme mohli pokrýt rozdíl v příjmech, způsobený tím, 

že letos nám nemohla poskytnout příspěvek NO Praha 1 – Staré Město. Pomohlo také to, že 

někteří vedoucí pracovali na táboře zcela zdarma nebo za nižší odměnu než v jiných letech. 

Tábor zajišťovalo celkem 9 vedoucích, z toho jeden je bývalým obyvatelem Domova na půl 

cesty Maják a čtyři jsou bývalí dětští účastníci. Službu zdravotnice opět velmi obětavě plnila 

sestra Zora Štěpková, členka NO Michle. Tábor naštěstí proběhl bez vážnějších zdravotních 

problémů. Vyšší výdaje za léky zahrnují též nákup hygienických potřeb a dezinfekce 

v souvislosti s opatřeními kvůli pandemii covid-19. 

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

soutěží. Letošním tématem byla kniha Skutky apoštolů. Příběhy byly zpracované formou 

dopisů, jež apoštol Pavel dětem každý den posílal. Součástí programu byla i vědomostní 

soutěž, zaměřená na tyto příběhy. 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 zámek Jemniště a na horu Blaník. 

Letošní tábor proběhl velmi dobře, jistě také díky již osvědčenému kolektivu vedoucích. Stále 

více se nám daří navazovat dalšími společnými aktivitami během roku (5 dětí, které byly na 

táboře, se pravidelně účastní duchovní péče v NO Michle, starší se chystají na setkání 

mládeže, společně trénujeme ping-pong a na podzimní církevní fotbalový turnaj, v zimě se 

chystáme znovu do RZ Betlém v Janských Lázních), i když omezení kvůli pandemii nám to 

ztěžují. 

Velice děkujeme všem našim sponzorům za dlouholetou podporu našich letních táborů, díky 

níž můžeme zúčastněným dětem poskytnout nejen základní věci, jako je ubytování a 

stravování, ale můžeme se s nimi vypravovat i na zajímavé výlety, pořizovat pro ně sportovní 

vybavení apod. 
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