
ЮМПЗ 2017 

12—19 серпня 

Німеччина 

„...серед лісу...“ 

Табір УПЮ 

 4 юнацьких підтаборів  

 Цікаві заняття, як рафтинг і мандрівки в підгір' ї та Альпах Баварії 

 Ознайомлення з історичними місцевостями Пласту в Німеччині 

 Ватри, прогульки, концерт гурту KOZAK SYSTEM і багато іншого 

УПC 

 Нічліг на терені ЮМПЗ 2017 в окремому будинку. 
 Кімнати містять 1‐6 осіб (одно‐ і двомісні кімнати дорожчі) 
 Можливість прийняти участь в цікавій програмі, прогульках, на 

ватрах і музичних заходах. 
Велосипедний табір УСП / УПС   

 Мандрівки велосипедними стежками по цікавих і історичних 
місцевостях Пласту в Німеччині та прекрасних баварських 
містечках і селах. 

Міттенвальд 

 Спільна поїздка всіх підтаборів до історичного містечка 
Міттенвальду, де 1947 року відбулося 1. Свято Весни. 

 В рамках цієї особливої події відбудеться великий тереновий 
змаг, який охоплюватиме містечко Міттенвальд, гору „Westliche 
Karwendelspitze“ та береги річки Ізар аж до касарм, де колись 
були розміщені Ді‐Пі‐табори. 

 Спільне відзначення пам'яті 1. Свята Весни, звідки Пласт 
розповсюдився по всьому світі. 
 

Детальніша інформація щодо ЮМПЗ 2017 на нашій сторінці 
www.umpz2017.de. 

Загляньте також на наш Facebook/UMPZ2017,  
або пишіть нам: info@umpz2017.de 

 

 UMPZ2017 
www.umpz2017.de    



1947  році,  після  двох  світових  війн,  коли 
пластуни  з’їхалися  в  баварських  Альпах, 
можливо  вони  і  не  знали,  що  місто,  де 
таборували, німецькою означає „Серед Лісу“. 
 
В  містечку  Міттенвальд  пластуни  і  пластунки 
зібралися, щоб відзначити 35‐ліття заснування 
Пласту.  І  хоч країна була  їм чужою, природнє 
середовище  лісу  було  зовсім  рідним. 
Незважаючи  на  повоєнні  обставини,  ці 
переміщені  особи  хотіли  й  надалі 
продовжувати  своє  пластування.  Ця  подія 
увійшла в історію як „Ювілейне Свято Весни“.  
 
Невдовзі пластуни роз’їхалися по світі. Та дух, 
який  відчули  „Серед  Лісу“,  взяли  зі  собою. 
Вони  створили  нові  осередки  на  різних 
континентах  і  поширювали  там  пластовий 
стиль  життя.  З  1947  року  „Міттенвальд“  для 
плacтунів став легендою та міфом. Вже 70 років Ювілейні Міжкрайові Пластові 
Зустрічі продовжують традицію „Міттенвальду“. 
 
ЮМПЗ 2017  під назвою  „...серед лісу...“ відбудеться  з 12  по 19  серпня 2017  в 
Німеччині на оселі Jugendsiedlung Hochland.  
 
На ЮМПЗ 2017 будуть 4 юнацькі підтабори, табір УПС і велотабір. Програма всіх 
підтаборів  включає  цікаві  заняття  в  підгір’ї  та  Альпах  Баварії.  Учасники 
ознайомляться з альпійською природою та  історичними місцевостями Пласту в 

Німеччині.  На  ватрах, 
прогульках  та  на 
зустрічах  буде  можли‐
вість  зустрітися  з 
пластунами  з  різних 
осередків.  
 
Кожен  табір  в  один  з 
вечорів  впродовж 
ЮМПЗ  матиме  екскур‐
сію  до  таборового 
музею  на  виставку 
„Міттенвальд 1947“, де 

будуть розміщені фото, оригінальні експонати 
та інформація про Історію і міф „І Свята Весни 
1947  в  Міттенвальді“.  Однією  з  основних 
подій буде спільна подорож всіх підтаборів до 
Міттенвальду.  В  цій  історичній  місцевості 
відбудеться  великий  тереновий  змаг,  який 
охоплюватиме  містечко  Міттенвальд,  гору 
„Westliche  Karwendelspitze“  та  береги  річки 
Ізар до касарм,  де колись були розміщені Ді‐
Пі‐табори.  
 
Тема  ЮМПЗ  2017  ...серед лісу... окрім 
історичного,  також  включає  екологічний 
аспект.  Після  відкриття  ЮМПЗ  2017 
відбудеться  міжкрайова  виставка  „Зелена 
Планета“,  де  кожен  край  представить  свої 
внески та проекти для сталого розвитку свого 
довкілля.  Сердечно  запрошуємо  пластунів  на 
ЮМПЗ 2017!  

 
Зелена Планета – „Як ти дбаєш про нашу планету?“ 
 
„... серед лісу...“ пластун  почувається дома,  де  б  він  не  бував.  Тому  ліс  треба 
зберегти.  Населення  на  світі  збільшується,  клімат  міняється,  ресурси  стають 
рідкісними. Якщо ми своїх звичок не змінимо радикально, тоді на спадок нашим 
нащадкам  залишиться  цілковито  інша  планета.  Ми  пластуни  –  амбасадори 
сталого розвитку (англ.: sustainability, нім.: Nachhal gkeit). Нам цікаво довідатись 
на ЮМПЗ 2017, як Ти, Твій гурток, Твоя станиця або Твоя держава підтримують 
сталий  розвиток? 
Покажіть  нам,  яким 
проектом  /  якою  іде‐
єю  /  якою  технологією 
Ви  сприяєте  сталому 
розвитку.  
 
Будьте  творчими,  нам 
цікаво! 

Пластуни на ЮМПЗ 2007 в Канаді Пластуни на Святі Весни 1947 


