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Světové
skautské
jamboree
2019
v USA

Unlock a

Co je to
Jamboree?
Za Jamboree se skrývá největší
skautské setkání na světě. Je to
něco podobného, jako když se
o Vánocích sejde celé středisko:
akorát v celosvětovém měřítku.
Tradici tohoto setkání vymyslel
sám zakladatel skautského hnutí
Robert BadenPowell. Od té doby
se všichni skauti z celého světa
jednou za čtyři roky sejdou a společně
stráví 14 dní. Místo je pokaždé na jiném
kontinentě.
Smysl Jamboree není jen užít si skvělé dva
týdny, ale především seznámit se se skauty
z cizích zemí, poznat jejich kulturu a tradice.
Skrz společné zážitky vede Jamboree k porozu
mění, že nezáleží na tom, odkud pocházíme,
jakým mluvíme jazykem nebo jakou máme pleť.
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Proč jet na Jamboree?

Dobrodružství. Tohle slovo znamená pro každého něco jiného,
ale Jamboree je unikátní právě v tom, že dokáže obsáhnout
představy nás všech.
Možná poprvé poletíš velkým letadlem přes celý oceán,
abys strávil 14 dní na novém kontinentě. Seznámíš se se
400 novými kamarády z České republiky a navíc potkáš i
mnoho tisíců dalších skautů z celého světa. Tato setkání často
znamenají přátelství na celý život. A kolik kamarádů z Asie,
Austrálie nebo Afriky máš teď?
Mezinárodní akce jsou skvělou příležitostí si v přátelském
prostředí procvičit cizí jazyk. A to neznamená nudné biflování
slovíček jako ve škole! Zároveň se ale nemusíš bát, že musíš
umět mluvit jako rodilý mluvčí. Když nebudeš rozumět,
kamarádi okolo ti pomůžou.
Kromě poznávání kultur je
pro účastníky připraven
různorodý program a
aktivity. Představit
si to můžeš jako
hodně nabitý
skautský tábor.
Příští Jamboree
bude velmi
jedinečné díky
již mnohokrát
opěvovanému
tábořišti Summit
Bechtel Reserve. Tolik
sportovních aktivit na
jednom místě snad ani
není možné! Koukni na
mapu: jaké aktivity určitě
vyzkoušíš ty?
Poslední důvod k
dobrodružství, který zmíníme,
je tak zvaný „preevent“, tedy
předakci. Jedná se o společné
cestování po pořádající zemi.
Tato část je dobrovolná
a určitě bude stát za to.
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Co je to jamoddíl?

Objev možnosti - BMX

Na Jamboree se hlásí jednotlivci, ale samozřejmě se
můžete domluvit v družině a vyrazit na toto obrovské
dobrodružství společně. Kontingent (tj. skupina skautů
z jedné země) se po ukončení registrace rozdělí do tak
zvaných „jamoddílů“. Každý jamoddíl vedou čtyři dospělí
roveři nebo rangers, kteří se o tebe a o ostatní účastníky
během celé akce budou starat. Nemusíš mít tedy strach, že
by ses ztratil na letišti, zapomněl, kdy začíná další program,
nebo bys neporozuměl instrukcím pořádajícího týmu.

Tábořiště Summit Bechtel Reserve, které za dva
roky pohostí více než 40 000 skautů z celého
světa, nabízí kromě technicky vyspělého zázemí
také velké množství sportovních aktivit. Jedním
z nich je BMX park, který je dokonce druhý
největší BMX areál na světě!
Ve venkovním i zastřešeném areálu najdeš
nejen rampy na freestyle, ale i závodní trať
a slalom.

Pro koho je Jamboree určené?
Aby ses mohl Jamboree
účastnit, v době konání akce
(tedy za dva roky) ti musí být
mezi 14 až 17 lety.
Světové Jamboree patří mezi
finančně náročnější akce, ale
existuje mnoho možností
fundraisingu (anglicky
„získávání peněz“), které
mohou pomoci. Zkus se
poradit se svým oddílovým
vedoucím: můžete třeba
zorganizovat střediskový
blešák a vydělané peníze
použít na Jamboree.

Na co se můžeš těšit
v příštím čísle:
•

Dozvíš se, na jaké vod
ní
sporty se můžeš v Summ
it
Bechtel Reserve těšit.
Povíme si více o dračíc
h
lodích a poměrně novém
sportu paddleboarding
u.
• Kam sahá historie
světových Jamboree?
• K nutné přípravě pa
tří
naučit se něco nového
o USA a Západní Virgin
ii.
• Vyhlásíme soutěž s
mezinárodním přesahem
.
Zapojit se může každý
!
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O BMX
Speciální odvětví cyklistiky
BMX je zkratka anglického
Bicycle Motocross. Tento
sport vznikl počátkem
70. let minulého století
v Kalifornii ve Spojených
státech. Sportovci na
Kde najdeš víc
speciálně sestrojených
mboree.cz
kolech začali napodobovat právě závodníky
Web českého kontingentu: www.ja
tingent
Con
h
Czec
e
bore
motokrosu. Původní disciplína se nazývá Bikros.
Fb: World Scout Jam
cz
ree.
mbo
@ja
Jedná se o závod s hromadným startem na uměle
Email: info
wsj.org
vytvořené trati s vlnami a klopenými zatáčkami. Od
Oficiální web Jamboree: www.2019
Olympijských her v Pekingu v roce 2008 je tento sport
součástí olympijských disciplín.
BMX ale zahrnuje i další disciplíny: freestyle ve skateparcích na
rampách, plošinách nebo zábradlích, kdy je v hlavní roli náročnost
a kvalita triků. Disciplína Vert označuje akrobatickou jízdu na
urampách a jedná se o jednu z nejnebezpečnějších forem BMX
 helma a chrániče jsou nutností.
Flatland se jezdí na rovném povrchu (spojení anglického flat
24 th World Scout Jamboree
 rovný a land  povrch). Na triky se jako u freestylu využívají
North America 2019
tzv. pegy  stoupačky ve středu kol.

Czech
Contingent

Na přihlášení zbývá už jen posledních pár týdnů!

Zajímavost

Přihlašování probíhá pouze do konce října. Neváhej a pusť se do největší
ho
dobrodružství příštích dvou let.

Český kontingent na
Jamboree tradičně vozí
podsadové městečko.
Podsadové stany totiž
vymysleli právě čeští
skauti na začátku 20.
století a mezi ostatními
skauty stále budí
pozornost. Naši unikátní
skautskou tradici
ostatním představíme
samozřejmě i v USA!

Chceš jet, ale nevíš, jak postupovat? V první řadě vše pečlivě prober s
rodiči. Ukaž
jim webové stránky, kde najdete všechny potřebné informace. V případě
, že by
rodiče zajímaly detaily například ohledně finančního poplatku, na webu
najdete
i kontakt na šéfa kontingentu, který vám se vším poradí.
Ještě před přihlášením určitě dej vědět svému oddílovému vedoucímu.
Ten ti
může pomoci správně vyplnit přihlášku a třeba ti na středisku domluv
í malou
finanční podporu.
A nyní už můžeš rovnou na jamboree.cz, kde vyplníš elektronickou přihlášk
u. Poté
ti pošleme informace o dalším postupu a budeme spolu komunikovat
přímo.
První a nejdůležitější krok, který ti otevře dveře do nového světa, je hotový!

Připravila: Zuzka,
foto archiv
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Světové skautské

jamboree 2019 v USA

Za tým Jamboree
Max a Zuzka,
foto archiv

Unlock a New World
Za dva roky se na letišti sejde více než čtyři sta skautů a skautek.
Společně všichni vyrazí do USA na největší skautské setkání.
Abychom věděli, do čeho jedeme a co nás čeká, pokračujeme
v seriálu o Světovém skautském jamboree.

USA a Západní virginie

Historie jamboree

Jak již napovídá název, Spojené státy americké nejsou
jedním státem, ale ve skutečnosti federací padesáti
států. Federace je sdružení států, které o některých
věcech rozhodují společně a o některých samostatně.
Některé státy vznikly odtržením od jiných, jako
například Západní Virginie osamostatněním od Virginie
během války Severu proti Jihu v 19. století.
Západní Virginie, kde se nachází tábořiště Summit
Bechtel Reserve, spadá mezi nejchudší státy v USA. To ale
nic nemění na tom, že naše destinace na severovýchodě
kontinentu patří mezi jeden z nejnádhernějších států
v celé Americe. Přezdívá se mu The Mountain State díky
četnosti a kráse jeho hor. Na vlajce je dokonce spolu
s rokem 1863 latinsky napsáno „lidé z hor jsou vždy
svobodní“. Hlavním městem je Charleston s pouhými
51 000 obyvateli a kemp Jamboree je od něho vzdálen
necelých padesát kilometrů.

Vůbec první Jamboree se uskutečnilo roku 1920
v Olympia aréně (Londýn) pod taktovkou zakladatele
skautingu Roberta Baden-Powella. Účast přesáhla osm
tisíc skautů a skautek z více než třiceti zemí včetně
československého kontingentu, vedeného samotným
Svojsíkem. Celá aréna byla tehdy naplněna vrstvou
hlíny, aby si skauti mohli stavět stany uvnitř haly. Brzy
vyšlo najevo, že zastřešené prostory jsou pro tolik
zúčastněných skautů příliš omezující. Zbytek skautů
musel stanovat v nedalekém parku poblíž Temže.
Naneštěstí se v čase trvání jamboree strhla bouřka a řeka
se rozvodnila tak moc, že se skauti museli evakuovat.
Navzdory všem nedokonalostem byla celá akce
považována za obrovský úspěch. Od té doby se každé
čtyři roky koná jamboree v jiné zemi. Pouze jednou
v historii muselo být zrušeno. A to v roce 1979, kdy se
mělo 15. setkání konat v Íránu. Kvůli nepokojům v zemi
ale nemohlo proběhnout.
Pořádání největšího skautského setkání je velmi
prestižní záležitost, a proto si organizace často konkurují
a soutěží mnoho let dopředu o jeho vedení.
Zatím největší jamboree co do počtu účastníků proběhlo
ve Švédsku v roce 2011 s neuvěřitelnými čtyřiceti tisíci
účastníky. Povídá se, že jamboree v roce 2019 toto číslo
ještě překoná.

ZA JÍM AVOST

ublika největším favoritem
V roce 1933 byla Česká rep
Na poslední chvíli jsme ale
pro organizaci jamboree.
by bylo po sto letech splnit
o privilegium přišli. Jaké
ké
celého světa pozvat do Čes
Svojsíkův sen a skauty z
cz.
en.
uvs
jsik
najdeš na svo
republiky? Více informací

SOUTĚŽ

Vyhlašujeme velkou mezinárodní
soutěž! Zapoj
se s družinou, ať už na jamboree
jedeš, nebo ne.
Soutěž bude probíhat během celé
ho školního roku.
Jaké to je, mít kamarády z celého
světa? A jak
vypadá skauting na druhém kon
ci světa? V čem se
lišíme od skautů z Ameriky, v čem
jsme stejní?
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objev možnosti – dračí lodě
Přímo v areálu se nacházejí tři jezera, z nichž jedno, jezero
Goodrich, je určeno pro vodní sporty. Uprostřed jezera se
nachází Brownsea Island, pojmenovaný podle prvního
skautského tábora vůbec. Jednou z aktivit, které pro nás
budou na místě připraveny, jsou dračí lodě. Ty se poprvé
objevily v Číně před více než dvěma tisíci lety. Jak vlastně
taková dračí loď vypadá? Standardně má 12,5 metru a je
tvarovaná jako kánoe. Obsluhuje ji maximálně 22 členů
posádky, a to dvacet pádlujících, kormidelník a bubeník,
který sedí vpředu a udává rytmus pádlování celému týmu.
To může být 22 různých národů na jedné lodi!

Úkol č.1:

objev možnosti – paddleboarding

Najdi družinu z USA, představ svoji družinu a zjisti od
nich odpovědi na následující otázky:
1. Jaké mají odborky?
Pro americké skauty z organizace Boy Scouts of America jsou typické odborky, takzvané „merit badges”.
Zkuste porovnat, co obnáší naše a jejich odborky,
třeba na jedné konkrétní. Napiš nám, co jste zjistili.
2. Zahrajte si jejich oblíbenou hru!
Jaká je nejoblíbenější hra jejich družiny? Popros je
o vysvětlení pravidel a hru si zahrajte na družinové
schůzce. Ze hry nám pošlete fotku se stručným
popisem hry.
Nakonec zjistěte, zda se chystají na Jamboree 2019.

Koncept paddleboardingu pochází z Havaje z roku
1960. Surfaři tam začali užívat dlouhých pádel při učení
turistů. Mohli se tak pohybovat po moři, ale zároveň třeba
fotografovat. Nápad se uchytil a za poslední desetiletí
paddleboarding zažil raketový vzestup především v USA. Tvar
a velikost pádel i takzvaných „boardů“ se liší podle toho, kde
chceme sportovat. Užívat si ho můžeme nejen na moři, ale
také na řekách či jezerech, na což se můžeš těšit právě ty!

Získané odpovědi a fotky posílej na soutez@jamboree.cz do 15. ledna 2018.
Podrobnější informace o soutěži hledej také na
Teepek.cz. Připravili jsme pro tebe i tipy, jak najít
zahraniční oddíl.
Pokud s družinou zvládneš splnit všechny úkoly
(soutěž bude pokračovat i v dalších číslech), získáš
odznak pravého mezinárodního skauta!

Na co se můžeš
těšit v příštím čísle:
• Chceš se stát profesionálním horolezcem? Připrav
se na největší umělou outdoorovou stěnu na světě!
• Jak vznikl skauting v USA? Dozvíš se zajímavosti o
skautské organizaci Boy Scouts of America, která je
jednou ze tří pořádajících organizací Jamboree 2019.
• Soutěž pokračuje!

KDE NA JDEŠ VÍC
tu: www.jamboree.cz
Web českého kontingen
- Czech Contingent
ree
bo
Fb: World Scout Jam
.cz
Email: info@jamboree
rg
sj.o
9w
01
w.2
: ww
Oficiální web Jamboree

C z ec h
Co n t in g en t
bor ee
24 th Wo rld Sco ut Jam
No rth Am eri ca 201 9
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Unlock a New World
odborky
Jak vznikl skauting v uSa?
O Baden-Powellovi se říká, že je otcem
skautingu. Když ho tak ale Seton nazval,
Baden-Powell odpověděl: „Nemáte
pravdu, pane Setone. Stejně tak mohu
říci, že vy či Dan Beard jste tím otcem.
Je mnoho otců skautingu a já jsem pouze
jeden ze strýců.“ A Baden-Powell měl
pravdu. Do historie se jasně zapsalo
jen pár jmen, ale o vznik amerického
skautingu se přičinilo mnoho lidí. Těmi
nejznámějšími jsou Baden-Powell, William
D. Boyce, Ernest T. Seton, Dan Beard
a James West.

Ačkoliv sdílíme přes Atlantik stejné ideje, programově
se trochu lišíme. Američtí skauti jezdí na tábory tak jako
my, ale čistě za účelem získávání odborek – tzv. merit
badges. Kluci chodí denně do hodin, podobně jako ve
škole, kde se vyučují skautské znalosti a dovednosti.
Cílem většiny mladých skautů je totiž získání nejvyššího
ocenění „Eagle Scout“, které vyžaduje dosažení alespoň
jednadvaceti odborek. Z tohoto počtu je jich jedenáct
povinných, zahrnujících okruhy zdravovědy, sportu
a občanství. Deset jich mohou vybírat ze 126 zbylých,
sahajících od znalosti zákona či zubního lékařství po
hrnčířství nebo střelbu z brokovnice. Každým rokem je
toto vyznamenání uděleno až padesáti tisícům skautů.

Dívčí skauting v uSa
V České republice sdružuje Junák – český skaut jak kluky,
tak holky. V USA tomu tak není, skauting pro holky tvoří
vlastní, nezávislou organizaci.

W. D. Boyce se živil psaním do novin
a posléze se vypracoval i na pozici
Výraznou roli počátků dívčího skautingu sehrála Juliette
šéfredaktora. Mezi jeho koníčky patřilo
Gordonová Lowová. Díky jejímu vlivu vznikla samotná
fotografování a na stará kolena se rozhodl
organizace Girl Scouts. Teprve po spolupráci s Agnes,
podniknout sérii expedic do Jižní Ameriky,
Baden-Powellovou ženou, se nápad rozrostl obdobně
Afriky a Evropy. Při své první výpravě do
jako chlapecký skauting. K minulému roku je amerických
Afriky roku 1909 projížděl skrz Londýn.
skautek dokonce víc než skautů! Girls Scouting se v
Skautská legenda praví, že se ztratil v mlze
současnosti programově liší od BSA a je tak „ochuzena“
v uličkách Londýna. Cestu opět nalezl až
o tábory a další akce podobného rázu. Proto byla před
poté, co mu malý kluk ukázal cestu. Když
pár lety v chlapecké organizaci zřízena dámská větev
se ho Boyce zeptal, proč pomohl cizinci,
chlapec odpověděl, že plní pouze svou
VĚDĚL JSI?
skautskou povinnost. Načež mu Boyce chtěl
Že
z
minuléh
o
jambor
ee v Japonsku muselo několik
poděkovat dýškem, ale chlapec odmítl:
evropských účastníků odletět domů kvůli rekordním
„Skauti nepřijímají peníze za zdvořilosti
vedrům? Nejkupovanějším produktem jamboree
nebo dobré skutky.“
obchodu se staly bloky ledu.
Boyce byl ohromen. Nechal se inspirovat
úspěchem v Anglii, zjistil si o skautingu
vše, co mohl, a po svém návratu do USA
KDE NAJDEŠ VÍC
založil Boy Scouts of America. Někteří
.cz
mu přezdívají „Muž, který se ztratil
entu: www.jamboree
Web českého konting
t
en
ng
nti
Co
ech
Cz
v mlze“. BSA během patnácti let
boree Fb: World Scout Jam
Připravil:
překročila hranici milionu členů a dnes
.cz
Email: info@jamboree
Max, foto:
rg
j.o
ws
19
se blíží třem milionům.
20
w.
b jamboree: ww
Oficiální we
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Na jamboree se
uvolnilo posledních
15 míst pro účastníky.
Nepropásni jedinečnou
šanci a přihlas se na
www.jamboree.cz.
světlušek. Výjimkou jsou Ventures – roverské kmeny,
které přijímají i ženy. Věkově dělí Američané skauty
obdobně jako u nás.
Za zmínku stojí také American Heritage Girls, které
čítají „pouze“ padesát tisíc členek. Číslo srovnatelné
s velikostí celého českého Junáka. Navzdory tomu jsou
ale pouze dvě desetiletí staré. AHG se zaměřují více na
duchovní rozměr a jsou úzce spjaty s náboženstvím.

Woodcraft

SOUTĚŽ

Akce

ať už na
Zapoj se s družinou,
ne. Soutěž probíhá
bo
ne
eš,
jed
ree
Jambo
t
ho roku. Jaké to je mí
během celého školní
ng
uti
ska
á
ad
ta? A jak vyp
kamarády z celého svě
me
liší
se
ta? V čem
na druhém konci svě
v čem jsme stejní?
ky,
eri
Am
z
utů
od ska
xika, představ svoji
Najdi družinu z Me
nimi o jejich družině
družinu, pokecej s
lň následující úkol.
a s jejich pomocí sp

Úkol č. 2:
kou pochoutku!
Uvařte si tradiční mexic
orové jídlo
Jaké je nejoblíbenější táb
je
te o recept a
jejich družiny? Popros
čnou večeři. Z
družinu pozvi na spole
ku i se stručným
večeře nám pošlete fot
receptem.
chystají na
Nakonec zjistěte, zda se
jamboree 2019.

Woodcraft je organizací velmi podobnou skautingu
a její členové vzdálenými bratranci skautů. Podobně
jako v našich oddílech máme odborky, woodcrafteři
z@jamboree.cz
Fotky posílejte na soute
plní tzv. činy, které jsou dodatečně ohodnoceny
do 15. dubna 2018.
symbolickým orlím perem.
o soutěži hledej
Podrobnější informace
Jak vznikl woodcraft? Roku 1898 žil Seton na statku
avili jsme pro
a pár kluků ze sousedství se rozhodlo namalovat mu
také na Teepek.cz. Připr
hraniční oddíl.
na dveře vulgární nápisy. Místo zavolání policie Seton
tebe i tipy, jak najít za
neš splnit
klukům nabídl svůj pozemek na táboření. A protože
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znak pravého
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všechny úkoly, získáš od
!
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Unlock
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Připravil: Max, foto:
archiv jamboree

interview s členem dream Teamu
Diano, co mi
můžeš říct o funkci
Dream Teamu?
Nikdy jsem o něm
neslyšel.
Dream Team vznikl
v roce 2012. Má
devět členů, a to
tři z každé hostující
země – tři z Mexika,
tři z Kanady a tři
z USA. Nejdůležitějším úkolem je poskytování
zpětné vazby ostatním týmům, a to zejména z
pohledu mladých lidí. Připravované aktivity na
jamboree pak upravují dle našich návrhů, aby
zajistili, že se budou účastníci skutečně bavit.

i na
Ahoj, jsem Diana z Mexika. Pracuj
let
přípravě jamboree už skoro šest
k
ute
v Dream Teamu. Vedu oddíl ska
ji
a svůj volný čas nejraději vyplňu
plaváním či latinskými tanci.

pro nás není úplně levné na Jamboree jet. Navíc,
Mexičané potřebují víza, které není vždycky
jednoduché sehnat.
Kolik vás z Mexika pojede?
Naším cílem je mít jeden jamoddíl pro
každý „kraj“. Těch máme něco přes padesát,
přepočteno na lidi asi dva tisíce skautů.
Kanaďanů obdobný počet, snad i více. Od
Američanů počítáme s více účastníky než
z Kanady i Mexika dohromady, to je jisté, přes
deset tisíc.
Myslíš, že tohle jamboree bude to největší, které
kdy bylo?
Jo, určitě jo. Odhadujeme 37 až 38 tisíc.
Nebylo ve Švédsku čtyřicet tisíc skautů?
*smích* To jsem počítala jenom účastníky,
navrch ještě devět nebo deset tisíc servisáků.
Kolik máte v Mexiku skautských organizací?

Říkala jsi, že vedeš skautky. Chystají se taky na
jamboree?
Jenom pár z nich. Myslím, že z našeho oddílu
jedou čtyři. V první řadě kvůli nevýhodnému
kurzu mexického pesa a amerického dolaru
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Máme jenom jednu organizaci, Asociaci
mexických skautů, která přijímá jak holky, tak
kluky. Pak máme ještě „Girl Guides“, ale ty
nepovažuji za právoplatné skautky. Já jsem do
nich nechtěla, nezdálo se mi to zajímavé. Nemají
tolik programu venku, jsou spíš… *smích* …
holky. Cíle organizace jsou ale stejné jako skautů.
Na co se můžeme nejvíc těšit?
Na jamboree připravujeme spoustu programů,
ve kterých se budou navzájem setkávat a

Sk auting v Mexiku
První skautské oddíly vznikaly po
vzoru
amerického woodcraftu v mexiku
už v roce
1910, teprve až o deset let později
byla
ustanovena skutečná organizace
, která funguje
dodnes pod názvem asociace mex
ických
skautů. Dnes má kolem 45 tisíc ska
utů.
kolik má mexiko obyvatel?
a) 65 000 000
b) 95 000 000
c) 125 000 000
Je v Čr více, nebo
méně skautů než
v mexiku? Počet
skautů v Čr je:
a) 40 000
b) 60 000
c) 70 000

SvěTovÉ jaMboree

Lukostřelba

Lukostřelba je tak stará jako lids
tvo. Nejeden tábor
využívá lukostřelby ve svém pro
gramu. Na Světovém
skautském jamboree tomu nebude
jinak. Tisíce skautů
i skautek z celého světa mezi seb
ou poměří své síly a
střeleckou přesnost. Zvláštní disc
iplína, nazvaná „sporting
arrows“, přezkouší střelce dokonc
e i v pohotovosti reakce
– skauti budou trefovat létající disk
y modifikovanými šípy,
upravenými speciálně pro tuto disc
iplínu. Kromě luků
bude možnost vyzkoušet kulovnic
e, airsoft nebo i
„primitivnější“ sporty, jako je ház
ení nožů a tomahawků.

Střelnice Summit
Bechtel Reserve nabízí
na vyzkoušení 7 různých
střelných zbraní.

KDE NA JDEŠ VÍC

Email: info@jamboree
.cz
Web českého kontingen
tu: www.jamboree.cz
Fb: World Scout Jamb
oree - Czech Contingen
t
Oficiální web jamboree
: www.2019wsj.org

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT

V PŘÍŠTÍM

ČÍSLE:
• Rozhovor s účastníke
m, chystajícím se
na jamboree, tentokrá
t z Kanady.
• Jak vypadá kanadský
skauting?
• Soutěž pokračuje již
pátým úkolem.
SOUTĚŽ

poznávat účastníci z různých kontinentů,
společenských vrstev a kultur. V obdobném
duchu se nese každé jamboree. Co tu ale
ještě nebylo, to je rozmanitost především
sportovních a adrenalinových aktivit, které
budou ve Virginii k dispozici.
Já osobně jsem nadšená hlavně ekologickým
programem jamboree. Snažíme se inspirovat
i ostatní kontingenty, abychom měli na
jamboree čisto. Když jsem byla ve Švédsku
jako účastník a řekli nám, že jsme druhé
největší, nebo snad největší město v okolí,
fakt mě to překvapilo, protože žiji ve městě
málem početnějším než vaše republika a
znečištění tu tvoří obrovský problém. Takže
pro mě je důležité, abychom v těch patnácti
dnech, co tam hodláme stanovat, snížili
jakékoli stopy znečištění na minimum.

Zapoj se s družinou,
ať už na jamboree jed
eš,
nebo ne. Soutěž pro
bíhá během celého ško
lního
roku. Jaké to je mít ka
marády z celého světa?
A jak
vypadá skauting na dru
hém konci světa? V čem
se
lišíme od skautů z Am
eriky, v čem jsme ste
jní?
Najdi družinu z Mexik
a, představ svoji dr
užinu,
pokecej s nimi o jej
ich družině a s jejich
pomocí splň následu
jící úkol.

Úkol č. 4:
Vyfoť svoji družinu s ně
kterým ze státních znak
ů
Kanady (třeba javorem
nebo vlajkou).
Fotku zašli na soutez@j
amboree.cz do 30. 4. 20
18.
Pokud s družinou zvlád
neš splnit všechny úkoly
,
získáš odznak pravého
mezinárodního skauta
!

#JaMboree

Czech
Contingent
24 World Scout Jamboree
North America 2019
th

unlock a
new World

interview s účastníkem
z kanadY
Žiješ ve městě, nebo na vesnici?
Žiju na předměstí velkého města relativně blízko
centru. Myslím, že moje město má teď asi 1,5
milionu obyvatel.

jsem přemýšlet, jak se dopracovat k těm
největším akcím a jestli jsou i nějaké podobné.

Kdo tě přivedl ke skautingu?

Jede vás z oddílu víc?

ke skautingu jsem se původně připojil díky
rodičům. Pokračovat už bylo mé rozhodnutí
a fakt to miluju, protože můžu dělat věci, ke
kterým bych se jinak vůbec nedostal. třeba
jako světové jamboree, na které jedu za dva
roky, nebo jiné jamboree, na které jedu letos
v létě. Nebýt skautem, nikdy by mě nic takového
nenapadlo! Některé země, třeba naše kanada,
pořádají vlastní, regionální jamboree. to naše,
které je jenom pro západní část kanady, je každé
čtyři roky. Já byl na tom minulém v pobřežním
městě Halifax, kde bylo asi 7 tisíc skautů.
Hodně oblíbené je taky pacifické jamboree.
další jamboree, na které jedu, je v Anglii
v provincii Cheshire.

Jasně, sedm nebo osm. tvoříme skoro celou
jednu patrolu, to je skupina devíti účastníků,
kteří jedou na jamboree společně.

Co tě nejvíc lákalo na minulých jamboree?
No, byla to fakt hustá příležitost, být jedním
z těch, kteří můžou na takovou akci jet, protože
ne všichni skauti tu možnost mají. Mít 7 tisíc lidí
na jednom tábořišti je fakt neuvěřitelné, hlavně
když jsou to samí skauti. Protože nás všechny
baví ta stejná věc, je mezi námi skoro instantní
pouto a přátelství. Hráli jsme nějaké hry na
pláži, zajezdili si na horských kolech a obecně
se strašně dobře bavili.
Jak ses dozvěděl o WSJ?
Na kanadském jamboree byla velká propagační
akce, ale… počkej, vlastně jsem o tom věděl
už dřív. Moje rodina je celá hodně skautská,
můj táta se podílí na přípravě National scout
Jamboree a prý je to fakt super práce. Během
celého mého dětství mi vyprávěl různé příběhy,
a tím mě hodně inspiroval. o wsJ jsem slyšel
ještě dřív než o kanadském jamboree a začal
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Kolik vás bude stát se dostat na tábořiště
jamboree? Letenky pro Evropany jsou velmi
drahé.
No pro naši patrolu velmi, velmi levné. Protože
poletíme z velkého města, funguje tu spousta
různých aerolinek a do Západní virginie letí
velké množství letů. všechny ty firmy spolu
musí soutěžit, a tak stojí lety jen několik stovek
dolarů (v českých korunách něco kolem sedmi
tisíc). No a vím, že z evropy a jiných kontinentů
to můžou být reálně tisíce dolarů. Proto máme
zaveden program, ve kterém výrazně vyvinuté
a moderní země, třeba kanada a usA, platí
peníze navíc, aby skauti z rozvojových zemí
mohli letět také.
Ještě před interview jsi zmínil, že zastáváš funkci
mluvčího části skautské organizace (Youth
spokesperson). Jak ses k takové práci dostal,
ještě v tak útlém věku, a co všechno obnáší?
Jednoho dne jsem surfoval na webu a všiml
si inzerátu, ve kterém hledala kanadská
organizace vlčata, která by se chtěla zapojit do
skautingu na mezinárodní úrovni. tak jsem
poprosil tátu, ať mi pomůže s životopisem,
a zaslal jsem jim ho. to bylo asi před půl
rokem. Pak si mě pozvali na interview, to jsem
byl strašně nervózní a hrozně jsem koktal.
Ale asi jsem se jim líbil, protože mě ředitel
komunikace kanadských skautů pověřil touhle
funkcí. Nejsem mimochodem jediný, je nás
patnáct. funkci mám na dva roky a poté můžu
zkusit znovu zažádat. Naší prací je účastnit

PřiPrAvil: MAX, foto: ArCHiv JAMBoree

#JaMboree

se velkých akcí a mluvit tam s různými médii
a časopisy. snažíme se vylepšovat obraz
skautingu u veřejnosti. Někdy nás můžou
oslovit i zahraniční časopisy, jako třeba
teď. Jednou jsem měl dokonce možnost
napsat článek do skautského časopisu.
Máme i tréninkový program, kde nás učí, jak
vystupovat na veřejnosti, abychom se nebáli
kamer. v minulých letech probíhal trénink
osobně, ale tento rok, protože nebylo mnoho
zkušených mluvčích, děláme dvouhodinové
skupinové videohovory, ve kterých má vždy
jeden přednášející slovo a rozebírá nějakou
problematiku.
Snažíš se si na WSJ nějak vydělat?

Jak vypadá vybírání lahví v praxi?
Několik dní před samotným sbíráním nahá
zíme lidem do schránek letáky, kde je pro
síme o pomoc. s letáky nám vždycky někdo
pomůže, většinou rodiče nebo rádce z oddílu.
den samotného sbírání nám pomáhají rodiče
a jiní dospělí. Jedou autem s otevřeným
kufrem a my běháme od baráku k baráku
a flašky, které většina sousedů připravila
před vstupní dveře, dáváme do kufru. Potom
dovezeme všechny láhve na jedno centrální
místo, zpravidla naši klubovnu. tam je na
ložíme na předem domluvený náklaďák.
většinou se nám povede zaplnit ho úplně celý.
Jindy třeba prodáváme popcorn v obchodě.
sbírání láhví vydělává o něco víc, ale taky je
to těžší práce.

Jasně, už jsme dělali spoustu brigád. v kanadě
a usA existuje výborný způsob, jak si vydělávat:
sbíráme v sousedství vratné láhve a vracíme je
Na co se nejvíc těšíš na jamboree?
ve velkém. sousedi s nimi nemusí nikam chodit
Na vyměňování věcí! slyšel jsem, že když
a my si vyděláme peníze. Zpravidla dostáváme
přinesu kanadskou čepici, vyměním ji za japon
jenom pár centů za láhev, ale když jich sbíráme
skou a pak třeba za britskou! Chci vyměnit i
stovky z celé čtvrti každý den týdne, jsou to
spoustu jiných věcí, šátky, odznáčky, nášivky
opravdu slušné peníze. tyhle peníze
a podobně.
pak dáváme do společného dru
žinového fondu, který spravuje
Třináctiletý
skautuje už
náš rádce. Podle toho, jak
skaut, který
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