Moravskotřebovští skauti
na Středoevropském jamboree 2014
Báječné, legendární, úžasné, inspirující,
nabíjející… prostě „Yolo Salami“  … tak nějak
by se dalo shrnout Středoevropské jamboree,
tedy mezinárodní setkání skautů, které se
uskutečnilo 3. - 9. srpna 2014 v Doksech
u Máchova jezera a jehož se v rámci českého
kontingentu zúčastnila také desetičlenná
patrola z našeho moravskotřebovského
střediska a tři členky servis týmu. Do areálu
Poslův Mlýn se ve finále sjelo více jak 1000
skautů a skautek z 15 zemí. Kromě zemí tzv.
CZ 01 aneb moravskotřebovská patrola
visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko,
Maďarsko) zavítali na jamboree i skauti
z Taiwanu, Holandska, Ukrajiny, Gruzie a dalších zemí.
Týden plný zážitků, nejrůznějších aktivit, sportů, her, koncertů a zejména budování přátelství
v mezinárodním měřítku byl zastřešen hlavním mottem „Prepared for the future“ (připraven pro
budoucnost). Cílem této velkolepé akce tedy
bylo nejen sdílení mezinárodních zkušeností,
navazování kontaktů a přátelství či procvičení
komunikace v angličtině, ale zejména
zamýšlení se nad budoucností a to konkrétně
v několika programových blocích - budoucnost
demokracie, technologií, přírody, Země,
skautingu i budoucnost každého jednotlivce.

moravskotřebovské „servisačky“

Programová nabídka byla vskutku pestrá
a člověk si během pouhého jednoho týdne
vyzkoušel tolik nejrůznějších věcí a aktivit,

ke kterým se v „běžném životě“ někdy jen tak nedostane… Pokud by mělo být popsáno vskutku
vše, co jsme zažili (a nejen v rámci společného daného programu), byli bychom tu možná do
Vánoc. Z tohoto důvodu se pokusím vypíchnout pouze několik postřehů z jednotlivých dní 
Během neděle 3. srpna se do areálu Poslova
Mlýna začaly sjíždět stovky skautů a po absolvování registrace a obdržení spousty instrukcí
a informací se postupně zabydlovaly v jednotlivých subcampech (ne dle kontingentů, ale
mix jednotlivých národností). Po krátké prohlídce areálu a seznámení se „stanovými
sousedy“ (Holanďany, Čechy i Slováky) jsme se
i my raději co nejrychleji pustili do stavění
našich příbytků, neboť temná obloha nad námi
a lepkavé dusno věstilo blížící se bouřku. Přišla
vskutku velmi rychle a důkladně otestovala kvalitu našich stanů. Naše stany v této zkoušce obstály,
ale takové štěstí bohužel neměli naši blízcí sousedé, kteří po vydatné bouřce tak trochu „odplavali“
 Ačkoli nás Máchův kraj svým počasím nepřivítal zrovna příjemně, brzy se vyjasnilo a večer mohl
vypuknout zahajovací ceremoniál, který otevřela přehlídka vlajek jednotlivých zemí, proslovy
organizátorů jamboree, seznamovací „davové aktivity“ a zejména slavnostní hymna jamboree
(autorem „náš báječný Stenli“), která publikum řádně „rozpumpovala“ a roztančila.
Od pondělí se už naplno rozjel hlavní program
i spousta dalších doplňkových aktivit. Jednotlivé kontingenty se také začaly střídat ve vedení
ranních a večerních nástupů - náš český kontingent zahajoval hned v pondělí, v úterý byl vystřídán slovenským, ve středu polským a poté
následoval maďarský, který všechny nadchl
nejen svou až fascinující disciplinovaností,
pochodováním a zpíváním národních písní, ale
zejména bezprostřední, veselou a až nakažlivou
náladou. Naši maďarští kamarádi si prostě dokázali vychutnat doslova každý okamžik jamboree
a strhnout dav k legráckám a radovánkám  Pondělní dopoledne patřilo pak zejména
seznamovacím aktivitám v mezinárodně
namixovaných týmech a kreativnímu výtvarnému zpracování témat, která jsou aktuální
pro skauty i veřejnost v blízké budoucnosti.
Odpoledne nás pak čekal programový blok
„Budoucnost technologií“, v rámci kterého
bylo možné si vyzkoušet např. dálkové řízení
tzv. kvadroptéru (dron s kamerou), výrobu
3D filmu, princip fotografie, nejnovější GPSky,
nejrůznější nové technologické vynálezy

a elektronické hry (např. i na X-boxu), sestrojit robota či raketu, projít se po vodní hladině (bez
potopení ) či si vyzkoušet nejmodernější měřicí přístroje, jež se využívají např. v lesnictví.
V úterý dopoledne byl pro nás připraven blok
„Budoucnost demokracie“, který doprovázel
prolog „Ani skautům totiž není jedno, co se kolem
nich ať ve světě či v jejich bezprostředním okolí
děje a zajímají se, jak přispět k rozvoji demokracie
a jejímu udržení“. Kromě toho, že jsme si v rámci
nejrůznějších aktivit mohli vyzkoušet všemožné
druhy rozhodování a podebatovat nad tím, který
z nich je nám nejbližší, který je nejefektivnější či
který vyznívá nejvíce demokraticky či naopak
„diktátorsky“, jsme byli poté v rámci jedné z her
rozděleni na dvě skupiny, z nich jedna se ocitla v nedemokratickém státě (terror land) a druhá zas
ve státě demokratickém. Společně jsme se pak vžili do rolí novinářů, bloggerů, policistů, cenzorů
i obyčejných občanů, jež byli v rámci svých jednotlivých států konfrontováni s videozáběry lednových protivládních demonstrací na ukrajinském Majdanu a kteří poté dále podle možností, které
jim dané politické zřízení nabízí, předávali dál zprávu o tom, co se na kyjevském náměstí událo.
V závěru jsme pak měli možnost srovnat, které principy státy
utváří a v čem jsou pro veřejnost výhodné či nevýhodné.
Odpoledne poté následoval blok „Aktivity“, který nabízel
celou škálu možností, jak se na několik hodit vyřádit. Ať už
u nejrůznějších sportů a her (Kinball, Lacrosse, White Rabbit,
Indiaca, Kubb, Jumbo Twister, Quidditch, Human table football, kanoying, nízká a vysoká lana, koloběžky atd.), tak u výletů do okolí či velkém množství kreativních činností a tzv.
rukodělek (ruční výroba papíru a svíček, malování nejrůznějšími technikami, tvoření čajových sáčků, jamboree placek,
vyřezávání ze dřeva, korálky, bižuterie ze součástek ze starých počítačů, elektrických drátků apod. či stavění z mnoha
druhů stavebnic). Každý si mohl vybrat, co si přál. U naší
patroly zabodovaly především kánoe (s nádherným výhledem
na Bezděz), White Rabbit, nízká lana, koloběžky
a Quidditch, tedy obdoba Famfrpálu z knih a filmů
o Harrym Potterovi.
Řádně prosluněná středa přinesla hned dva
„nadupané“ programové bloky. Dopoledne se
jednalo o „Budoucnost přírody a Země“, kde jsme
se naučili nejrůznější způsoby rozdělání ohně,
filtraci vody pomocí přírodnin, bojovému umění či
kovářskému řemeslu. Formou her nám byly
představeny také aktuální problémy souvisejícími

s koloběhem vody, záplavami, betonovými zástavbami,
přemírou dopravních prostředků v ulicích apod. Celý zbytek
dne až do pozdních večerních hodin jsme pak strávili na
rozpáleném letišti v asi 10 km vzdáleném Ralsku, jehož
runway se stala herním prostorem obří celojamborácké postapokalyptické hry Atlantis, do které byly zapojeny všechny
kontingenty i většina servis týmu. Patroly namixované
z různých národností bojovaly mezi sebou jako o život nejen
o tolik vzácné plutonium, ale také o zásoby či medikamenty.
Sluníčko bylo neúprosné a pohyb v dusném vedru na rozpálené ploše letiště byl pro nás, coby aktéry hry, sice dosti
náročný, ale zase dokresloval celkovou atmosféru této drsné
hry  Finální boj o jaderný reaktor, zakončený jeho výbuchem a ohňostrojem byl tak krásnou tečkou za dalším
parádním dnem.

Čtvrtek neboli tzv. Visitor´s Day byl celodenní
přehlídkou národností a kultur, na kterou mohli
zavítat i návštěvníci ze všech koutů republiky, kteří
se coby účastníci na jamboree nedostali. Kapacita
tábořiště se tak rozrostla o další asi tři stovky
skautů na úctyhodných 1300 lidí a atmosféra
začala být vskutku masovější  Dopoledne bylo
věnované „Budoucnosti Země“ a také přípravě na
odpolední a večerní Festival kultur, v rámci
kterého si patroly z každé ze zastoupených zemí
připravili pro své kamarády i návštěvníky množství
aktivit, her, ochutnávek tradičních národních pokrmů, tanců i písní a bylo vskutku veselo 
Večerní část festivalu kultur se odehrávala na pódiu, kde se vybraní lidé z jednotlivých kontingentů
proměnili v herce, tanečníky či muzikanty a
různou formou přiblížili svoji kulturu. Český
kontingent divákům představil skautské vynálezy
budoucnosti (ano, i my Třebováci jsme se dostali
na pódium a prezentovali svoji teleportační
„Telepopelnici“), Slováci sehráli scénku na motivy
pověsti o knížeti Svatoplukovi, Maďaři zazpívali
a předvedli folklórní tanečky, Taiwanci zaujali
úchvatným
tanečním
představením
s vějíři a i Poláci v rytmu disca strhli publikum k bujarému veselí a
vtipným tanečním kreacím. Celý tento parádní večer byl poté
zakončen koncertem zpěváka Voxela, současného idola

náctiletých. Ani Lasičky si nenechali ujít jedinečnou šanci se
s tímto skautským sympaťákem vyfotit nebo si počkat na
autogram 
Nutno dodat, že večery obecně patřily koncertům kapel
nejrůznějších žánrů, promítaní videí a fotek z uplynulého dne,
hromadnému zpívání večerky či příjemným chvílím
strávených s novými i staršími kamarády ať už v příjemném
prostředí čajovny, krčmy či na břehu Poselského rybníka u
ohníčku s kytarou. Měli jsme také možnost využít celou škálu
doprovodného programu. Největší úspěch mělo (tedy
alespoň u naší patroly) zejména 4D kino (prostě pecka!),
„vraždící hra“ Mafie či tzv. Silent dicso. Mohli jsme ale též
navštívit např. i English club, Ted cinema, stan plný
deskových her, půjčit si nejrůznější sportovní náčiní, zaplavat si v Poselském rybníku nebo si zahrát
např. noční hru, hru Jambadge či QR-code a QR-dating game. Vždy bylo tedy vskutku z čeho vybírat
a nikdo se tak ani chvilku nenudil. Z mého pohledu, tedy pohledu patrol-leadera, bylo vskutku
náročné vždy promyslet perfektní strategii, abychom toho s družinkou stihli co nejvíc a také abych
se svou družinkou strávila i nějaký ten volný čas mimo oficiální program, neboť jsme byli často
coby vedoucí zahlceni množstvím nejrůznějších porad a diskusí např. ohledně pravidel her apod. a
náš den byl tak nabytý na 200 %. Ale i my vedoucí jinak než „akční na maximum“ být nedokážeme,
takže jsme vše s přehledem zvládli a i přes značné vytížení a místy již patrnou únavu si tuto
jedinečnou akci s našimi mladšími parťáky ve družince užili.
A co přinesl pátek čili předposlední den
jamboree? Nabídl nám např. dopolední program
zaměřený na osobní rozvoj a také hru s názvem
„Gamebook“ či „Game of life“, v rámci které měli
účastníci možnost si ve zkratce prožít svůj vlastní
vysněný život. Mohli si tak projít nejen dospíváním, školou, univerzitou či zaměstnáním, ale
také se hromadně oddávat, odlétat na dovolenou
v Karibiku, účastnit se televizních soutěží,
sportovních či pěveckých utkání či se bavit např.
v kině či „ve skautu“. Všichni si svůj vysněný život
patřičně užívali a hra proto měla velký úspěch. Odpoledne jsme vyrazili v rámci bloku „Budoucnost
skautingu“ na výlet do nedalekých Slatinných vrchů a po cestě plnili úkoly sloužící především
k zamyšlení nad naší osobní skautskou stezkou, nad svými minulými i přítomnými skautskými
prožitky i nad naším budoucím skautským směřováním. Putování bylo zakončeno slavnostním
rozvěšením šátků s osobními přáními všech účastníků v korunách stromů
i fascinujícím výhledem široko daleko po malebném Máchově kraji.
S blížícím se večerem začalo všem docházet, že parádní akce roku již brzo
bude ve svém cíli a tak se snažili strávit se svými novými kamarády každou
volnou chvilku, sbírat kontakty, směňovat nášivky a šátky a užít si poslední

okamžiky „blaženého skautského opojení“, které pak už jen podtrhnul závěrečný slavnostní
ceremoniál. Nechyběl bouřlivý potlesk všem organizátorům, vyhlášení výsledků doprovodných
soutěží, kouzelné a vtipné taneční vystoupení gruzínských skautů, koncert „juchavé“ kapely
a především hromadné zpívání a jásání u hymny celého jamboree, která se stala hitem a jen těžko
ji budeme dostávat z hlavy, neboť je chytlavá a krásně nadějně skautsky pozitivní 
Sobotní den přinesl velké a dojemné loučení
s našimi milými novými kamarády a k ukápnutí
nějaké té slzičky nebylo daleko. V rámci krátké
aktivity na rozloučení („Goodbye activity“) tak
nebyla nouze o oblíbené „free hugs“ (objetí
zdarma), která mj. byla „v kurzu“ po celý čas
jamboree a dokázala nejednomu účastníkovi
vykouzlit úsměv na tváři  Odpoledne si společně
celá naše moravskotřebovská parta udělala ještě
procházku po Doksech. Navštívili jsme nejen
místní cukrárnu s výbornou zmrzlinou, ale také
památník a dům K. H. Máchy, muzeum komiksového Čtyřlístku a omrkli jsme zblízka i rozlehlé
Máchovo jezero. Unaveni, ale šťastni jsme pak nasedli na vláček domů….
Co říci závěrem? Celé středoevropské jamboree
2014 bylo pro nás všechny úžasným zážitkem, ze
kterého budeme žít ještě hodně dlouhou dobu.
Bylo studnicí tolik potřebné energie do další
skautské činnosti, inspirace, neopakovatelných
zkušeností, možností a zážitků a především
zdrojem nových kontaktů a mezinárodních
přátelství. Na vlně skvělých zážitků a neopakovatelných chvil jsme se jako parta opět parádně
stmelili, a už se těšíme, co dalšího podnikneme.
Z těch nebližších celostátních roverských akcí se
nabízí nejen Mixem 2014, ale také např. Obrok 2015 či Středoevropské jamboree v Polsku 2016,
tak uvidíme, zda aspoň něco z toho vyjde. Po tomto jamboree však skočíme po každé ať národní či
mezinárodní příležitosti, která se bude nabízet. Stojí to za to! Příště musíte jet s námi! 
Pavlína Navrátilová

Zajímavé odkazy:
fotografie na Rajčeti
oficiální krátká videa z jednotlivých dní:
 neděle
 pondělí
 úterý
 středa
 čtvrtek
 pátek
hymna jamboree (amatérské video)
jamboree v TV:
 Události na ČT1, 3.8.2014 (2 min od 38:56)
 Zprávičky na ČT :D, 4.8.2014, 18:40
 Zprávy na TV Barandov, 7.8.2014, 18:30 (od 19' 20")
jamboree v tisku:
 Respekt
 Týden
oficiální stránky jamboree:
 www.cej2014.cz
 www.facebook.com/cej2014

Jamboree očima servisáků
IST, tedy International Service Team, spolu strávil o pár chvil déle než
samotní účastníci Jamboree. Členové servis týmu se sjížděli už od pátku,
aby proměnili prázdnou louku ve skautské městečko a připravili vše
potřebné pro hladký průběh celého Jamboree. Z Moravské Třebové se
této funkce chopily tři skautky – Mirka, Terka a Ivča. Celkově se
dobrovolníků sešlo cca 150.
Po příjemném přivítání, krátkém zmapování prostoru a lehkém oťuknutí
s ostatními servisáky jsme se časem začaly cítit jako doma a velmi rychle
zapadly do dění. Každý večer proběhla velká rada, na které byla každému přidělena práce či
aktivita na následující den. Celý týden mezi všemi panovala skoro až rodinná atmosféra. Leč stres
byl velmi dobře znát a organizace v určitých směrech často vázla, čemuž se v takovém množství lidí
vůbec nelze divit. Nakonec se ale vždy vše povedlo tak, jak mělo. Díky poctivému teambuildingu
tým většinou šlapal jako hodinky a pochvalami se na radách nešetřilo, jak to ostatně má být :-) Se
stále přibývající dobře odvedenou prací sílil i kolektiv, který se na konci jen těžko loučil.
K předchozímu článku prakticky není co dodat,
vše podstatné je v něm řečeno. Jako IST jsme byly
zaneprázdněny svými úkoly a bylo téměř umění
najít chvíli volna navíc a vyzkoušet si pár aktivit
z programu či obejít nabízející se zajímavosti.
Neuspokojená touha více vše poznat je snad
jediným negativem z pohledu servis týmu. Na
druhou stranu každý z nás má nemálo zásluh
právě na vytvoření zázemí a možností vyžití pro
ostatní účastníky. A takový pocit zahřeje.
Na závěr stačí jen říci, že i my jsme si Jamboree
náramně užily a poznaly řadu nových kamarádů.
Dosud ze všech zážitků, dojmů a nepopsatelné atmosféry žijeme a ještě dlouho žít budeme.
Tutovkou je, že za dva roky pojedeme
opět a snad ve více lidech! ;-)
Mirka Navrátilová

