
Camporee EUD 

Překvapen milostí 

Velrybí cestou 

Ahoj pathfindeři, 
letní camporee ve Švýcarsku se pomalu blíží a ty jsi projevil/a 

předběžný zájem být u toho. Teď nastal ten pravý čas pro tvé závazné 

rozhodnutí. Rádi bychom ti pro něj dodali důležité informace.  

Celkem se tam setkáme s asi 3 000 pathfindery z celého světa. Kromě 

samotného camporee nás čeká také výlet do nádherných švýcarských 

hor, pod severní stěnu Eigeru a spanilou horu Jungfrau. Na camporee 

si budeš moci vyzkoušet řadu workshopů, zapojit se do her a soutěží, prožít Jonášův příběh v divadlech, slovech 

i hrách. Řečníci Jonatan Tejel a Miki Jovanovič zprostředkují poselství příběhu a Boží milost přímo nám. Můžeš 

zde také uzavřít smlouvu s Bohem, tedy křest. (To však potřebujeme vědět dopředu, abychom nachystali  

a domluvili vše potřebné.) Camporee bude pestré a zajímavé, přes všechny aktivity chce být však nejvíce 

prostorem k navázání nových přátelství a k prohloubení vztahu s Bohem. 

Věříme,  že spolu budeme dobrou reprezentací našeho Česko-Slovenského pathfinderu. 

Odjezd a příjezd :  Odjezd  neděle 2. 8. ve 20:00 z Prahy (Smíchov, CASD) 
   Návrat  středa 12. 8. ráno do Prahy (Smíchov, CASD) 
 
Místo:  Švýcarsko, Jezero Neuchâtel, Estavayer-la-Lac - ZDE 
 
Program: ZDE + dva dny v horách v oblasti Jungfrau a severní stěny Eigeru (noc v kempu) 
 
Pro koho: pathfindeři s ročníkem narození 1999 – 2003 (nebo po konzultaci) 
 
Ubytování: Stany – kopulky (zajistíme pro všechny) 
 
Strava:  Společná – budeme mít vlastní Česko-Slovenskou kuchyni 
 
Jazyk:  oficiální jazyky – francouzština, němčina (angličtina)  
  máme překladatelku z němčiny (do sluchátek) 
 
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 
 
Co nedoporučujeme: elektroniku (na tábořišti není elektřina – pouze v kuchyni)  
 
Pojištění: Zajistíme společné 
 
Kapesné: Doporučené kapesné do 50 CHF 
 
Platba: Uhraďte:   zálohu 1 000 Kč nejpozději do 28. 2. 2015 
                      doplatek 7 000 Kč nejpozději do 15. 6. 2015 
     Číslo účtu:  2400101213 / 2010 
     Variabilní symbol: 153100 
     Specifický symbol: datum narození (rrmmdd)  
 
 
Závazné přihlášky vyplňte nejpozději do 15. 2. 2015.  

(platí jak pro předběžně přihlášené, tak pro případné další zájemce) 
 

   ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY – formulář zde (najdete ho i na webu KP) 

 
Bližší informace najdete na webu KP  a camporee nebo rádi odpovíme.  David Čančík 
          cancik@pathfinder.cz 
          +420 603 385 241 

http://aycamporee.org/camp-info/location
http://aycamporee.org/camp-info/about-the-camp/program
https://docs.google.com/forms/d/1AJeLKaS9si49EX1Cqypxpj6ZtFfvV-7MmsYwHGnyfKc/viewform
http://www.pathfinder.cz/akce/252/camporee-eud/
http://www.aycamporee.org/
mailto:cancik@pathfinder.cz

