
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.
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Historie jamboree
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. 

ZAJÍMAVOST 

V roce 1933 byla Česká republika největším favoritem 

pro organizaci jamboree. Na poslední chvíli jsme ale 

o privilegium přišli. Jaké by bylo po sto letech splnit 

Svojsíkův sen a skauty z celého světa pozvat do České 

republiky? Více informací najdeš na svojsikuvsen.cz.
republiky? Více informací najdeš na svojsikuvsen.cz.

SOUTĚŽ 
Vyhlašujeme velkou mezinárodní soutěž! Zapoj se s družinou, ať už na jamboree jedeš, nebo ne. Soutěž bude probíhat během celého školního roku. Jaké to je, mít kamarády z celého světa? A jak vypadá skauting na druhém konci světa? V čem se lišíme od skautů z Ameriky, v čem jsme stejní? 
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USA a Západní virginie
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. 



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.

Unlock a  New World

     Světové skautské

jamboree 2019 v USA 
Za tým Jamboree 

Max a Zuzka, 
foto archiv

Úkol č.1: 
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 Ame-
rica 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. 

Získané odpovědi a fotky posílej na soutez@jam-
boree.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! 

akce

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
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Czech 
Contingent

24th World Scout Jamboree

North America 2019

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! 

jednou ze tří pořádajících organizací Jamboree 2019. 

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? Stan dardně má 12,5 metru a je 
tvarovaná jako kánoe. Obslu huje 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!

objev možnosti – paddleboarding
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! 
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