
Jamboree
Jamboree je velké skautské setkání, kde se setkají skauti a skautky z celého světa, které se
koná, až na výjimky - například během světových válek, jednou za 4 roky. První světové
skautské jamboree proběhlo roku 1920 ve Velké Británii. Od té doby proběhlo celkem 24
celosvětových jamboree v různých zemích světa. To poslední se konalo v roce 2019 v
Západní Virginii v USA.

Název „jamboree“ vymyslel Robert Baden-Powell - zakladatel světového skautingu. Údajně
je to složenina ze svahilského přátelského pozdravu jambo a slova corroboree,
pocházejícího z domorodých australských jazyků, které znamená „slavnostní setkání“.

Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a
náboženství. Jedná se o příležitost, jak poznat spoustu nových přátel, zdokonalit se v
angličtině či jiném jazyce a také poznat skauting z globálního hlediska. Skauti a skautky se
na světovém skautském jamboree vzdělávají a zároveň prezentují svou zemi a skauting v ní.
Čeští skauti se prezentují kromě tradičních jídel, řemesel a tanců také podsadovými stany,
které vymysleli na začátku 20. století.

Já, Sýkora, jsem se sama zúčastnila dvou jamboree. V roce 2015 jsem byla v Japonsku jako
účastník a v roce 2019 v Americe jako členka mezinárodního servis týmu, prostě jsem se
starala o to, aby na tábořišti fungovalo všechno, jak mělo a účastníci si program užili.

Do Japonska se z Česka vydalo kolem 300 skautů a skautek a do Ameriky kolem 500, to
byla zatím největší česká výprava. Celé výpravě z jedné země se říká kontingent, jeho
účastníci jsou pak rozděleni na menší jamoddíly po 40 účastnících.

Tohle je tábořiště jednoho z českých jamoddílů na jamboree v Japonsku. Všichni čeští účastníci
spali v podsadových stanech, které se do Japonska vezly lodí. Pro skauty z ostatních zemí je to
opravdu velká atrakce, chodili se za námi ptát, jestli se mohou do našich stanů podívat a
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všechno si fotili. V Americe účastníci v podsadách bohužel nespali, nepodařilo se to s Američany
domluvit, ti totiž zajišťovali stany na spaní pro účastníky ze všech zemí. A tak v tábořišti každého
jamoddílu stály alespoň dva podsadové stany na ukázku.

Fotka celého českého kontingentu v Japonsku

Můj jamoddíl na výletě v Hirošimě



Sýkora na výletě v Hirošimě

Celé tábořiště se rozprostíralo na uměle vybudovaném ostrově. Já jsem bydlela v Sub Camp
Area vpravo nahoře.



Velkou roli hraje na jamboree i vyměňování - především šátků a nášivek! Tady je pár fotek.



Na jamboree v Americe jsem pracovala v lanovém centru. Každé ráno jsem vstávala v 5
hodin, abych se stihla nasnídat a v 6 mohla odjet autobusem k lanovému centru. Ano, slyšíte
dobře, do své “práce” jsem jezdila autobusem, tábořiště bylo totiž opravdu rozsáhlé a bylo to

asi 7 kilometrů od mého stanu. V 7 už přicházeli první účastníci a kolem šesté večerní
poslední odcházeli.



Jak jsem už říkala, v podsadách jsme nespali. Spali jsme v těchto obrovských zelených
stanech, po čtyřech - uvnitř byly dvě skládací palandy.

Fotka ze závěrečného ceremoniálu, to se na jednom místě sejdou všichni účastníci celého
Jamboree - v případě Ameriky tedy asi 50 000 lidí.



Potkávání skautů z cizích zemí je asi ta nejzábavnější část celého jamboree.

Měla bych samozřejmě ještě spoustu fotek, které bych sem mohla dát, ale to by byl
dokument nekonečný. Takže kdyby někoho něco o jamboree zajímalo, klidně mi napište a
pokusím se odpovědět. Před tím, než jsem jela na jamboree v USA jsem strávila ještě dva

měsíce na táboře amerických skautů na Floridě. O tom jsem napsala krátký článek, který je i
na křižovatce, tak kdyby si ho někdo chtěl přečíst, přidávám odkaz:

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4840-kyblik-sejky-hanz-a-zuzka-pisou-o-zazitku-z-le
tniho-skautskeho-tabora-v-usa-a-o-tom-pro-bys-to-mel-a-zazit-taky?autologin=1

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4840-kyblik-sejky-hanz-a-zuzka-pisou-o-zazitku-z-letniho-skautskeho-tabora-v-usa-a-o-tom-pro-bys-to-mel-a-zazit-taky?autologin=1
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4840-kyblik-sejky-hanz-a-zuzka-pisou-o-zazitku-z-letniho-skautskeho-tabora-v-usa-a-o-tom-pro-bys-to-mel-a-zazit-taky?autologin=1


Úkol společný pro všechny:
Jelikož je jamboree především o seznámení se se skautingem v jiných zemích, bude vaším
úkolem přiřadit názvy zemí k jednotlivým skautům oblečeným v jejich kroji. Věřím, že něco
zvládnete přiřadit jen tak, něco vám možná bude dělat problém a nebudete si jisté.
To vůbec nevadí. Pokud si zahrajete online pexeso na odkazu níže, nemůžete udělat chybu!
Odkaz na pexeso:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pexeso-skauti/r~450e315eee8411e984260cc47ab5f122/
Zvolte střední obtížnost.
Vaše odpovědi zasílejte správci stanoviště - Sýkoře ve formátu  ČÍSLO - PÍSMENO. (Dole
pod obrázky máte na výběr z různých zemí.)
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