
Akce

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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Akce

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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Akce

Co je to jamoddíl?
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. 

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 vodní 

sporty se můžeš v Summit 
Bechtel Reserve těšit. 
Povíme si více o dračích 
lodích a poměrně novém 
sportu paddleboardingu. 

• Kam sahá historie 
světových Jamboree?

• K nutné přípravě patří 
naučit se něco nového 
o USA a Západní Virginii. 

• Vyhlásíme soutěž s me-
zinárodním přesahem. 
Zapojit se může každý!

Objev možnosti - BMX
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.
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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 
speciálně sestrojených 
kolech začali napodobovat právě závodníky 
motokrosu. Původní disciplína se nazývá Bikros. 
Jedná se o závod s hromadným startem na uměle 
vytvořené trati s vlnami a klopenými zatáčkami. Od 
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 
 rovný a land  povrch). Na triky se jako u freestylu využívají 
tzv.  pegy  stoupačky ve středu kol.

Kde najdeš víc 

Web českého kontingentu: www.jamboree.cz

Fb: World Scout Jamboree - Czech Contingent

Email: info@jamboree.cz
Oficiální web Jamboree: www.2019wsj.org

Na přihlášení zbývá už jen posledních pár týdnů!
Přihlašování probíhá pouze do konce října. Neváhej a pusť se do největšího 
dobrodružství příštích dvou let. 

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 domluví malou 
finanční podporu. 

A nyní už můžeš rovnou na jamboree.cz, kde vyplníš elektronickou přihlášku. 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!

Akce

Připravila: Zuzka, 
foto archiv

Zajímavost 
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! 
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