
Poď so mnou. Zaujíma ma tvoj príbeh! 
 
 
To je hlavná téma, ktorá ťa pozýva na 

medzinárodný tábor Pathfinderov tentoraz v Nemecku! 
 
Milí kamaráti!  

Po štyroch rokoch je tu znovu príležitosť vyraziť na veľké dobrodružstvo a stretnúť sa s viac 
ako 3000 pathfindermi z veľkej časti Európy. Hoci ako Československá výprava budeme delegátmi  
8. krát (od roku 1991), toto Camporee je už 14. v poradí! Tentoraz sa utáboríme uprostred lesov 
v Lipsku v Kampuse Univerzity v Nemecku pri Magdeburgu - niečo vyše hoďky cesty od Berlína 
smerom na Hannover.  

Hoci oficiálne začína Camporee až v pondelok, pre celú našu  ČR+SR výpravu bude v nedeľu 
podvečer pripravená veľká hra v Starej Prahe (30.7.). Z nedele na pondelok prespíme teda v Prahe 
na karimatkách a spacákoch (miesto sa ešte upresní).  
Naša Česko – Slovenská výprava vyrazí spoločne autobusmi z Prahy v pondelok ráno 31.7.2023 
(Cestu do Prahy zo Slovenska si každý oddiel rieši individuálne, alebo po dohode spoločne s ďalším 
oddielom, oblasťou, alebo ďalšou skupinou.)  
Potom nás už len čaká množstvo nezabudnuteľných zážitkov, priateľstiev, ktoré môžeme získať 
počas týždňa plného hier, súťaží, workshopov... Čaká nás večer kde budeme hostiť výpravu z inej 
krajiny, ochutnávanie jedlých špecialít naprieč Európou...  
Každý deň sa všetky výpravy stretnú v obrovskej aréne ku programu plného príbehov, spievania, 
nezabudnuteľné „burácavé“ prezentovania vlastných krajín a vraj v závere dokonca zažijeme veľký 
muzikál.  
Keďže budeme kúsok od Berlína, chceli by sme následne po konci Camporee využiť dva dni 
na návštevu Berlína. Máme v pláne navštíviť Pergamonské muzeum a tiež Aquapark - najväčší 
tropický rezort v Európe. 
Okrem pestrého programu bude mnoho príležitostí rozvíjať svoje zručnosti, duchovný rozmer 
a určite i precvičiť si cudzie jazyky a nadviazať nové priateľstvá. 
 
Veríme, naša delegácia bude dobre reprezentovať našu činnosť v našich dvoch krajinách.  
 
 
Kde: Areál Vysokej školy vo Friedensau (Nemecko) MAPA 
 
Kedy:  30. 7. – 7. 8. 2023 (odchod a návrat – Praha) 
 Vlastné Camporee bude trvať od 31.7. do 5.8. 

Na Slovensko dorazíme pravdepodobne 8.8.2023 (podľa vzdialenosti od Prahy).  
 
Pre koho:  Pathfinderi narodení v rozmedzí august 2006 – júl 2012 (11-16 rokov) 
 
Ubytovanie:  Budeme bývať v stanoch (vlastný spacák a karimatka) 
 (sprchy a WC zabezpečuje Kemp) 
 
Strava:  zabezpečuje česko slovenská kuchyňa 
 
Cesta: Z Prahy na Camporee a späť do Prahy spoločnými autobusmi. 
 Do Prahy z miesta bydliska si zabezpečuje dopravu oddiel sám. 

V prípade nevyhnutnosti skúsime zabezpečiť prespanie v Prahe zo 7. na 8. augusta. 

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/pergamonmuseum/ueber-uns/profil/
https://www.tropical-islands.de/en/home
https://www.tropical-islands.de/en/home
https://www.google.com/maps/place/Friedensau+Adventist+University/@52.3223379,10.3336029,8.13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe24057d12a96d8bb!8m2!3d52.2114254!4d11.9845732


Jazyk:  Oficiálne jazyky na Camporee sú Angličtina a Nemčina. 
(Zabezpečíme preklad z Angličtiny – pripravený audio načúvací systém pre každú 
delegáciu a jednotlivcov) 
 

Čo so sebou:  Spacák, karimatku, oblečenie do prírody, plavky, uterák, misku (ešus) na jedlo, 
 pohár, fľašku na pitie, príbor, hygienické potreby, pathfinderský kroj, 
 pas alebo občiansky preukaz, poistenie 
 
Vreckové:  Odporúčame do 70 Eur 
 
Cena:  vzhľadom na mnohé premenné (inflácia, cena dopravy, grant Min. školstva a iné)  
 ešte nie sme schopní stanoviť konečnú cenu. Snaha je aby sa cena dostala 
 na max. 300 Eur (bez dopravy do Prahy z miesta bydliska) 
 
Určite odporúčame, aby sa na Camporee prihlásili skupiny a nie jednotlivci, hlavne kvôli vzájomnej 
podpore a spoločnému zážitku pre posilnenie skupín v oddiely.  
 
 
 
Prosíme o vaše prihlásenie do konca Januára 2023 ale ak váhate, tak Záväzné prihlášky vyplňte 

najneskôr do 28. 2. 2023. (včasné zaslanie – nám pomôže lepšie plánovať a objednávať služby 

spojené s dobrou logistikou...) 

Prihlasovanie: TU 

Deti (rodičia) sa prihlasujú až po dohovore s vedúcim oddielu, nie samostatne. 
Podrobné informácie k akcii zašleme prihláseným záujemcom po 1. 3. 2023.  

 

Ján Šolc 
0907 091 144 

jansolc@pathfinder.sk  

Aktuálne informácie: www.camporee.cz  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCpuVOQPYdKd_jGOj_VMVtOoWr8fKvoGKx10slxCOUSnD4uQ/viewform
mailto:jansolc@pathfinder.sk

