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Všem sborům a kazatelským stanicím 

Českobratrské církve evangelické  

Praha, 9. listopadu 2021  

Č.j.: ÚCK/548-5/2021 

 

 

Léto 2022 v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí 

 

Vážené sestry, vážení bratři, 

zasíláme vám termíny táborů a rodinných pobytů v Bělči nad Orlicí v létě 2022, abyste si 

mohli dělat krásné letní plány. 

Přihlašování spustíme dne 15. 1. 2022 ve 12.00 h. 
 

Tábory pro děti a mládež 

25. 6. – 2. 7. 2022 

Tábor pro děti, mládež a dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP1) 

vedou Richard Dračka a Lukáš Slabý, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře 

29. 6. – 9. 7. 2022  

Tábor pro děti školního věku (TA 1) – 11denní (středa až sobota) 

vede Eliáš Cizl, ubytování v chatkách v tzv. Malém táboře 

9. – 16. 7. 2022 

Tábor pro děti do 13 let (TA 2) 

vede Pavel Bláha, ubytování v chatkách v tzv. Malém táboře 

6. – 13. 8. 2022 

Tábor pro děti, mládež a dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP2) 

vedou Jiří Bureš a Tomáš Znamenáček, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře 

  

Rodinné pobyty  

16. – 23. 7. 2022 

Rodinný pobyt s dětmi (RP 1) 

vedou Lukáš a Olga Klímovi; ubytování v chatkách v tzv. Malém táboře 

23. – 30. 7. 2022  

Rodinný pobyt s dětmi (RP 2) 

vede Hana Ducho; ubytování v chatkách v tzv. Malém táboře 

 



23. – 30. 7. 2022 

Rodinný pobyt s předškolními a školními dětmi (RP 3) 

vede Romana Čunderlíková; ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře 

13. – 20. 8. 2022 

Rodinný pobyt (RP 4) 

vedou Tomáš Jun a Jiří Šamšula, ubytování v chatkách v tzv. Malém táboře 

20. – 27. 8. 2022 

Rodinný pobyt pro prarodiče s dětmi (RP 5) 

vede Alžběta Hanychová; ubytování v chatkách v tzv. Malém táboře 

30. 7. – 6. 8. 2022 

Církev živě  

vedou Radim Žárský a Jana Horáková; ubytování v celém prostoru TJAK  

20. – 27. 8. 2022 

Pobyt penzistů (PP) 

vede Pavel Prosek; ubytování v Hlavní budově 

 

Pobyty pro rodiny s lidmi s postižením  

2. – 9. 7. 2022 

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence    

dobrovolníků (RPP 1) 

vede Radka Včelná, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě 

9. – 16. 7. 2022 

Rodinný pobyt s dětmi s postižením za asistence dobrovolníků (RPP 2) 

vede Jan Mikschik, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě 

16. – 23. 7. 2022 

Rodinný pobyt s dětmi s postižením za asistence dobrovolníků (RPP 3) 

vedou Anna Peltanová a Šárka Pailová, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře 

a Hessově chatě 

20. – 27. 8. 2022  

Integrovaný pobyt pro rodiny s dětmi s postižením i bez, za asistence 

dobrovolníků (RPP 4) 

vede Daniel Heller, ubytování v chatkách v tzv. Velkém táboře a Hessově chatě 

 

Pořádá oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve 

evangelické (Jungmannova 9, 110 00 Praha 1, vychova@e-cirkev.cz, tel. +420 224 999 233) 

ve spolupráci se správcem Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí www.taborbelec.cz). 

 

 

Stanislava Housková 

referentka oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK 
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