
CAMPOREE PATHFINDERŮ EUD  - 2. - 12. 8. 2015, Švýcarsko 

DEN 9. (Pondělí 10.8.) - Hory a balení - Foto a video

Vstávali jsme velmi brzy a hned po snídani jsme nastoupili do autobusu a odjeli směrem na Jungfrau, kde jsme se z Lauterbrunnenu 
vyvezli vláčkem do Kleine Sheideggu. Zde jsme vyšli k jezeru, kde se česká a slovenská výprava rozdělily Slováci zamířili zpět dolů, ale 
češi si udělali krátký okruh a odjeli zpět do kempu později. Užívali jsme si krásné výhledy a počasí bylo tak akorát. Svítilo sluníčko, ale na 
nebi byla spousta mraků, proto nám bylo velmi příjemně. Po cestě zpět byly na více místech zácpy, proto jsme se trochu zdrželi. Dnešní 
noc budeme na místě Camporee spát poslední noc. Zítra opět brzo ráno vstáváme a odjíždíme.

 

DEN 8. (Neděle 9.8.) - Závěr - Foto a video

Neděle byla posledním oficiálním dnem Camporee. Po ranním programu jsme se ještě naposledy zúčastnili worksopů. Na rozdíl od 
předchozích dnů bylo zataženo a občas i poprchávalo, proto se jsme posedávali pod přístřešky a do vodních aktivit se nikdo moc nehrnul. 
Odpoledne měly být podle plánu vodní aktivity, jelikož ale bylo chladno, měli jsme nakonec volno, které jsme každý strávili jinak. Někteří 
jsme hráli karty, jiní jsme si pinkali s míčem. Stále všude chodily děti a snažily se vyměňovat šátky. Někteří vyměňovali i trička a kšiltovky a 
né vždy se vyměňoval jeden kus za druhý. Pokud byl šátek hodně žádaný, mohl mít klidně hodnotu dvou jiných šátků. Večerní program, 
který byl vyvrcholením celého Camporee byl dnes delší, viděli jsme děkování všem organizátorům a rozhovor s Jonášem. Ve stanu byla 
velmi dobrá atmosféra, ale zároveň nikdo nechtěl, aby Camporee skončilo. Po programu zůstalo jeviště ještě dlouho plné účastníků 
Camporee, kteří tam přišli tančit na úvodní píseň. Ostatní venku se ještě seznamovali, povídali, nebo dělali lidský vláček a užívali si 
atmosféru a zábavu.

 

DEN 7. (Sobota 8.8.) - Sobota - Foto a video

Sobota se nesla v odpočinkovém duchu. Všichni, kdo měli kroje, si je oblékli a mnozí v nich i přes velký pařák vydrželi až do večera. Celý 
den jsme byli svědky vyměňování šátků. Nejvíce nís oslovovali Rumuni, kterým se naše šátky asi moc líbily. Ne všem jsme ale dopřáli 
potěšení z vlastnictví českého šátku. Dopoledne workshopy nebyly, ale místo nich byl prodloužený program v hlavním stanu. Zpívali jsme 
hodně písniček a pastor Miki nám vyprávěl jeho zkušenost o tom, jak se mu mělo narodit nemocné dítě. Po obědě byl volný program, ale 
měli jsme možnost vytvořit skupinky a zúčastnit se hry, ve které bylo úkolem kreativním způsobem ztvárnit příběh Jonáše. Mohli jsme 
natočit video, vytvořit fotoalbum, nakreslit komiks, napsat noviny, či navrhnout facebookovou stránku. Video natočené českou skupinou se 
umístilo jako třetí. Večer nebyl hlavní program, ale byla naplánována návštěva jedné z německých delegací. Zazpívali jsme pár anglických 
písniček a potom jsme se rozdělili do sedmi skupin a hráli zábavné hry. Učili jsme Němce vyslovovat česká slova a užili jsme si s nimi 
spoustu zábavy. V závěru večera jsme ochutnali mléčnou rýži, kterou pro nás německá delegace připravila. Naši vedoucí na oplátku 
připravili ovocný pohár.

 

DEN 6. (Pátek 7.8.) - Křest - Foto a video

Vedro stále nepolevuje a po vydatné snídani vyrážíme zkoušet nové workshopy. Jako suvenýry si odnášíme věci, které jsme si sami vyrobili 
pomocí různorodých řemeslných technik. Pokud se na stanovišti zrovna nic nevyrábí, zůstavájí v nás nové védomosti, jak třeba rozdělat 
oheň pomocí křesadel, nebo jak vyrobit provázek z rostliny. Nejvíce nás ale baví bláznivé hry jako je vodní bitva s praky, kde střímíle 
balónky plnené vodou. Odpoledne měly původně být taky workshopy, kvůli velkému horku ale byly zrušeny a proto se opět vydáváme k 
vodě. Večer nás čekal křest sedmi lidí, mezi kterými byl i Čech a Slovenka. Nejprve proběhl v jezeře samotný křest a potom jsme se všichni 
přesunuli do tábořiště ke sledování dalšího programu.

 

DEN 5. (Čtvrtek 6.8.) - Odpoledne u vody - Foto a video

Po ranním programu v hlavním stanu na nás opět čekaly wokrshopy. Jedno ze stanovišť je hned u jezera a zahrnuje vodní aktivity. Můžeme 
si na patnáct minut půjčt kánoe, ale jelikož je opravdu velké teplo a krásně svítí sluníčko, většina z nás zapomene na čas a kánoe zoufalým 
vedoucím vracíme, až když se chce nám. Můžeme taky nastoupit na raft, odpádlovat dále do středu jezera a zde se povozit na banánu za 
motorovým člunem. Zatím se snad nikomu nepodařilo na banánu vydržet celou dobu. Vedoucí nám stále připomínají, že máme dostatečně 
pít a bez lahve nás dokonce ani nepustí z tábořiště k jezeru. Už jsme se naučili nosit láhve s sebou, ale místo pití je raději vyléváme 

http://www.pathfinder.cz/foto/2015/akce-v-ramci-unie/camporee-2015-svycarsko/06-patek/707/
https://www.youtube.com/watch?v=cJDTl-uLgwc&index=1&list=PLynlCKKgG9YvRg8ZTW9rOJ3Ttz7nvmVcZ
http://www.pathfinder.cz/foto/2015/akce-v-ramci-unie/camporee-2015-svycarsko/05-ctvrtek/706/


kamarádům za krk. Odpoledne bylo dnes volné, proto jsme se něktěří přesunuli k jezeru a někteří jsme jen tak odpočívali. Večer na nás 
totiž čekal zajímavý program, zvaný Urban Life. Každý z nás dostal stříbrné a zlaté kamínky, které představovaly platidlo. Tím jsme mohli 
platit za aktivity jako masáže, sumo zápasy, zápasy na mýdlové vodě, nebo jsme si za ně mohli koupit spoustu dobrot. Pokud jsme utratili 
kamínky, které jsme dostali, mohli jsme si v bance za Eura či Franky koupit kamínky další. Vybrané peníze šly na humanitární projekt Adry.

 

DEN 4. (Středa 5.8.) - Závod lodí - Foto a video

Dnes bylo opravdu pořádné vedro. Stále potkáváme hloučky Pathfinderů, které provolávají národní pokřiky a snaží se ukázat, že oni jsou tu 
pány. Nejvíce se to daří asi Španělům a Portugalcům, kteří, zdá se, mají praxi z fotbalových stadionů. Občas se taky snažíme vyjídřit naši 
národní identitu, ale počtem a hlasem se jižním národům nevyrovnáme. Dopoledne jsme, stejně jako včera, navštívili různé workshopy, 
zkoušeli jsme házet sekerou na cíl, střílet z luku, hráli jsme volejbal a projeli se na německém dřevěném kolotoči. Po obědě na nás čekal 
závod vlastnoručně vyrobených lodí. Každý stát (byli jsme spojeni se Slovenskem) měl sestavit dvanáctičlenný konstrukční tým a několik 
čtyřčlenných závodních týmů. Dostali jsme hromadu prázdných PET lahví, které byly základním stavebním prvkem našich katamaránů. Po 
dokončení lodí jsme je odnesli na vodu, kde každý tým měl přidělenou svoji startovní bójku. Od té jsme museli s lodí dopádlovat k bóji, 
kterou jsme museli obeplout a vrátit se na start. Tam první čtyři námořníci loď opustili a vystřídali je další. Vyhrál ten tým, který stihl objet 
nejvíce koleček. Vyhrála Francie, ale i tak jsme si závod a stavěni moc užili.

 

DEN 3. (Úterý 4.8.) - První návštěva workshopů - Foto a video

Ráno jsme se nasnídali a zanedlouho zamířili do hlavního stanu, kde se setkáváme každé ráno a večer. Bývá připraven program v podobě 
písní a zamyšlení. Večer se navíc setkáváme s příběhem o Jonášovi, který vidíme přenesený do současnosti a zfilmovaný, a kromě toho je 
každý den přichystána nová epizoda muzikálu Ninive. Po dopoledním setkání ve stanu jsme se odebrali na šest různých míst v okolí 
tábořistě, kde pro nás byly připraveny zajímavé workshopy. Mohli jsme si uvázat či vyřezat turbánek na šátek, poskládat origami, nebo 
vyzkoušet práci v kovárně. Každý z nás má na ruce barevný pásek, který určuje, jakých workshopů se můžeme daný den zúčastnit. Po 
obědě jsme se mohi zúčastnit hry, při které jsme ve skupinách navštěvovali různá stanoviště a plnili zadané dovednostní úkoly. Večer jsme 
se opět sešli ve velkém stanu a podívali se na další část příběhu o Jonášovi.

 

DEN 2. (Pondělí 3.8.) - Příjezd a zahájení Camporee 2015 - Foto a video

Přestože jsme jeli pohodlnými autobusy, v noci jsme se často budili, protože našim postelím se sedačky prostě nemůžou rovnat. Přestávek 
na čúrání bylo dost a cesta i přes naše rozlámaná záda celkem rychle utekla. Autobus nás zavezl až k tábořišti, kde už nás vítala spousta 
účastníků z jiných států. Vyskládali jsme si věci z autobusů a dodávky a šli jsme stavět stany. Ty máme rozmístěné kolem indiánského tee-
pee, které je přímo uprostřed místa, které nám organizátoři vyhradili. Dnešek byl volný, protože program začínal až večer. Většina z nás 
proto navšítila jezero, které je od tábořiště vzdáleno asi 15 minut chůze. Každý z nás ale musel podstoupit test, který měl zjistit, jestli 
umíme plavat. U břehu je spousta plavčíků a je vidět, že na naši bezpečnost se zde opravdu dbá. V tábořišti vedoucí všech možných 
národností něco stavěli, řezali dřevou, zatloukali hřebíky a pilně pracovali na tom, aby se nám tu líbilo. Večer ve 20 hodin oficiálně začalo 
celé Camporee. Oblékli jsme se do krojů a šli před hlavní obrovský stan. Viděli jsme kolem pochodovat ostatní Pathfindery. Po zahájení 
nám bylo představeno Švýcarsko a následovala přehlídka všech států, které se Camporee účastní. Byly zde i státy z Asie a přijeli i 
Pathfindeři z Brazílie a USA. Při představování států byl ve stanu obrovský hluk, protože se Pathfindeři navzájem snažili překřičet. Dupali 
přitom nohama tak silně, že se celý stan otřásal. Zhlédli jsme moderně pojaté video o tom, jak Bůh posílá Jonáše do Ninive a viděli jsme 
hranou scénku. Po krátkém zamyšlení a několika písních jsme ze stanu odešli ven na čerstvý vzduch, kde na nás ještě čekaly nějaké 
aktivity zvané City Life. Těch jsme si užili jen chvíli a šli brzo zalehnout do spacáků.

 

DEN 1. (Neděle 2.8.) - Velký odjezd - Foto

Po víkendu plném těšení jsme se ve večerních hodinách sešli k odjezdu na Camporee. Většina nás jela z Prahy, ale všichni jsme se do 
jednoho autobusu nevešli, proto 17 našich kamarádů z Moravy jelo se slovenskou výpravou z Bratislavy. Po naložení našich kufrů a batohů 
jsme se vydali vstříc novým zážitkům a dobrodružství, které nás čeká ve švýcarském Estavayer-le-Lac.

 

http://www.pathfinder.cz/foto/2015/akce-v-ramci-unie/camporee-2015-svycarsko/01-nedele/702/
http://youtu.be/-boQode6kF4
http://www.pathfinder.cz/foto/2015/akce-v-ramci-unie/camporee-2015-svycarsko/02-pondeli/703/
https://youtu.be/jic7opIySPc
http://www.pathfinder.cz/foto/2015/akce-v-ramci-unie/camporee-2015-svycarsko/03-utery/704/
http://youtu.be/tb3OxQWGobA
http://www.pathfinder.cz/foto/2015/akce-v-ramci-unie/camporee-2015-svycarsko/04-streda/705/


Týdenní až desetidenní prázdninové setkání oddílů z Čech, Moravy a Slovenska, případně z celé Evropy. Probíhá obvykle s periodou 4 let. 

Děti i dospělí mají možnost prožít společně čas naplněný bohatým programem. Jde o vzájemné poznávání, přátelství a sounáležitost, ale i 

o nové zážitky, získané ve speciálních workshopech, netradičních hrách a při neběžných disciplínách...

CAMPOREE aneb setkání pathfinderů


