Zhodnocení projektu Světové Jamboree 2015
Světové skautské Jamboree proběhlo v Japonsku. Díky finanční podpoře města Ostravy
se jej mohli účastnit i skauti z Ostravy a to dokonce ve větším než původně plánovaném počtu.
Během ledna došlo k navýšení účastnický míst, a tak se nakonec podařilo z Ostravy zapojit 5
dětských účastníků, 2 členy IST (mládež) a jednoho vedoucího.
Všichni se tak mohli účastnit v Prostějově 23. – 25.1.2015 přípravného setkání celé naší
skupiny, tzv. jamoddílu Ladislava „Šamana“ Ruska (Ladislav Rusek – vysokoškolský pedagog,
spisovatel a malíř, který byl nositelem vysokých skautských řádů a ocenění). Při setkání se
všichni účastníci a vedoucí vzájemně poznávali, seznamovali se s japonskou kulturou, ale
poznávali i místo, kde se setkání uskutečnilo. Podobný průběh měla i další dvě setkání. Jedno
probíhalo 24. – 26.4.2015 v Praze za účasti všech skautů, kteří měli do Japonska odletět (300
osob) a druhé v Ostravě 19. – 21.6.2015.
Nejdůležitější část akce začala v pondělí 27.7.2015, kdy jsme vládním leteckým speciálem
odletěli z Prahy do Japonska a připojili se k dalším 34 000 skautů z celého světa. Na místě
probíhaly různorodé aktivity, při kterých jsme se setkávali s účastníky z ostatních zemí.
Vzájemně jsme se poznávali a seznamovali s jinými kulturami. Byli jsme v centru zájmu, protože
naše tábořiště tvořené podsadovými stany, představovalo unikát při táboření, který v jiných
zemí není běžný. Během tzv. Cultury day do našeho tábořiště zavítalo na 300 jiných skautů, kteří
mohli ochutnat tradiční české jídlo, seznámit se našimi večerníčky, našimi osobnostmi a jejich
díly včetně díla Ladislava Ruska a samozřejmě i s českými městy. Do Japonska jsme vezli různé
propagační předměty a pohlednice města Ostravy, které jsme do posledního rozdali. Účastníci
měli možnost vidět i korunního prince Japonska, který přišel pozdravit všechny účastníky.
Velkým zážitkem byla cesta do místních základních a středních škol, kde jsme byli vřele vítáni,
ale i návštěva muzea v Hirošimě, které připomíná svržení první atomové bomby. Do České
republiky jsem se vrátili 8.8.2015.
Během celého setkání v Japonsku o akci referovala různá média včetně skautského
internetového portálu jamboree.cz. Účastníci z Ostravy, kteří získali finanční podporu, na celé
akce propagovali své rodné město. Při seznamování s jinými skauty vždy vysvětlovali, kde se
nachází Česká republika, což bylo mnohdy složité, protože si náš stát většina z nich nedokázala
nikam zařadit. Seznamovali ostatní s Ostravou, její historií a zajímavostmi. K tomu nám
pomáhaly pohlednice města, které jsme ve větším počtu vezli sebou. Nejčastěji se o Ostravě
hovořilo během Cultury day, kdy jsme ostatní skauty seznamovali s naším městem, jeho historií,
kulturou i osobnostmi. Skauti si od nás odnášeli drobné suvenýry připomínající Ostravu
(náramky, pohledy, informační letáčky,…).

Ing. Aleš Kazický
vedoucí jamoddílu Ladislava „Šamana“ Ruska

Foto:

- skupina Čechů po účasti na čajovém obřadu
- v Hirošimě před Českým dómem

