
EUD CAMPOREE 2023

Milí Pathfindeři,

po čtyřech letech máme opět příležitost vyrazit na evropské Camporee, kde se setkáme s mnoha
Pathfindery z téměř poloviny Evropy. Očekává se na 3000 účastníků. Hostit nás bude areál teologické
školy Friedensau v Německu. Tentokrát to pro naši Česko-Slovenskou výpravu je téměř za humny a tak
z Prahy pojedeme společnými autobusy.

V neděli večer před odjezdem autobusů si chceme jako celá Česko–Slovenská výprava zahrát hru ve
staré Praze. Pak už nás čeká týden plný workshopů, her a soutěží. Čeká nás setkání s výpravou z jiné
unie, ochutnávání jídel a také opravdová italská pizza. Každý den se všechny výpravy setkají v otevřené
aréně ke společnému zpívání a zamyšlení. Na konci týdne bude opět příležitost křtu a můžeme se těšit
na velký muzikál. Chceme využít toho, že budeme kousek od Berlína a tak jsme naplánovali dva
následné dny po konci Camporee v Berlíně. Chtěli bychom navštívit Pergamonské muzeum a také
aquapark Tropical Islands.

Krom pestrého programu a prostoru pro duchovní růst, bude mnoho příležitostí si procvičit cizí jazyky a
navázat nová přátelství. Věřím, že naše Česko-Slovenská výprava bude dobře reprezentovat práci
Pathfinderů v našich dvou krajinách.

Kde: Německo - Areál Teologické školy Friedensau MAPA
Kdy: 30. 7. – 7. 8. 2023  (odjezd a návrat – Praha) vlastní Camporee bude trvat od 31.7. do 5.8.
Pro koho: Pathfinder narozený v rozmezí - srpen 2006 – červenec 2012   (11 let – 16 let)
Ubytování: Budeme bydlet ve stanech (kopulky zajistíme)
Strava: Společná česko-slovenská kuchyně
Cesta: Autobusem
Jazyk: Oficiální jazyky – němčina a angličtina (zajistíme překlad z angličtiny)

Co s sebou: Spacák, karimatku, oblečení do přírody, ešus (misku) na jídlo, hrnek, příbor, láhev na pití,
plavky, ručník, hygienické potřeby, kroj KP, Bibli, pas nebo občanský průkaz, pojištění

Kapesné: Doporučené kapesné do 70 Eur.

Cena: Vzhledem k mnoha proměnným (inflace, cena dopravy, grant MŠMT) ještě nejsme
schopni stanovit konečnou cenu. Snaha je, aby cena byla kolem 6.000 Kč / 250 Eur. +
doprava do Prahy.

Závazné přihlášky vyplňte nejpozději do 28. 2. 2023.
Přihlašování

ZDE
Podrobné informace k akci zašleme přihlášeným zájemcům 1. 3. 2023.

Roman Buchtel
E-mail: roman@pathfinder.cz,  Tel. 739345690

Aktuální informace: www.camporee.cz (česky) a https://www.eudcamporee.org/ (anglicky)

https://goo.gl/maps/JtEaLKaWeEzYdCuK9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCpuVOQPYdKd_jGOj_VMVtOoWr8fKvoGKx10slxCOUSnD4uQ/viewform?usp=sf_link
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