„Byli jsme na největším setkání
největšího hnutí dětí a mládeže
na světě. Teď chceme získané
zkušenosti předávat dál…“
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1. Krátké shrnutí
Na přelomu července a srpna roku 2007 se 35 mladých lidí ve věku 14-17 let a čtyři dospělí vedoucí zúčastnili
celosvětového skautského Jamboree v Chelmsfordu v Anglii jako členové brněnské a jihomoravské výpravy. Na
akci se celou dobu potkávalo více než 40 000 skautů ze 158 zemí světa, z toho 285 účastníků přijelo z České
republiky. Naše výprava byla jednou z pěti českých výprav.
Členové „jamoddílu“ (hovorový název pro výpravu na Jamboree) se nejeli do Anglie pouze bavit. Cílem
připraveného programu bylo kromě získání mezinároních kontaktů také podporovat kulturní a náboženskou
toleranci, informovat o tzv. globálních problémech a motivovat mladé lidi k touze měnit věci kolem sebe
k lepšímu. Protože většinu členů oddílu tvořili mladí vedoucí dětských družin, jsme přesvědčeni o tom, že předají
získané zkušenosti dále ve svách oddílech.
Jamboree bylo mezinárodně významnou akcí. Zahájení se zúčastnili člnové britské královské rodiny včetně
prince Williama, televizní přenosy z tábořiště zajišťovala BBC a britská pošta vydala ku příležitosti Jamboree
speciální známky. Do České republiky přenášely novinky a zážitky účastníků Český rozhlas a rádio Proglas a
Česká televize zde natočila většinu svého pořadu o fenoménu „skauting“.
Náklady na celý projekt naší výpravy činily přibližně 950 000 Kč, z čehož 881 000 Kč prošlo účetně přímo přes
realizátora projektu: Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Brno-město. V rámci fundraisingových aktivit se
na vyslání výpravy podařilo díky darům, grantům a dotacím získat téměř 500 000 Kč od 15 subjektů. Bez jejich
podpory by se výprava vůbec nemohla uskutečnit.
Na konci září proběhla na brněnském náměstí Svobody prezentační akce zejména pro skautskou veřejnost. Skauti
v kroji i bez něj zaplnili prostor kolem pódia a společně připili burčákem (dospělí) a moštěm (děti) do dalšího
století existence skautského hnutí. Kromě toho shlédli prezentaci fotek z Jamboree, hudební vystoupení členů
„jamoddílu“, a vyslechli největší zážitky z výpravy a poděkování sponzorům. Tím jsme uzavřeli projekt
Jamboree 2007 a začali s procesem šíření zážitků a zkušeností mezi všechny, kteří by je mohli nějak využít.
Vedení výpravy ohodnotilo projekt jako mimořádně úspěšný. Podařilo se nám naplnit téměř všechny vytyčené
cíle a i když jsme se vrátili fyzicky vyčerpaní, přivezli jsme spoustu nových nápadů a podnětů.

2. Příprava na akci
Jihomoravská a brněnská výprava na Jamboree se začala připravovat v květnu roku 2006 tedy s více než ročním
předstihem. Příprava spočívala zejména v zajištění finančních prostředků pro uskutečnění výpravy, ve výběru
členů výpravy, v komunikaci s vedením celého českého kontingentu a ve zvládnutí organizačně-logistických
záležitostí (doprava na místo a zpět, způsob přenocování na místě, splnění poždavků organizátorů).
Složení výpravy bylo uzavřeno na jaře roku 2007. Všichni účastníci se před akcí sešli na čtyřech odpoledních
schůzkách v Brně a na jedné stmelovací, poznávací a pracovní víkendové akci. Během přípravných setkání se
řešili organizační záležitosti, připravovala propagace regionu a sponzorů na akci a domlouvala prezentace naší
výpravy na místě.

Část jamoddílu na víkendovém setkání na jaře
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3. Průběh akce
Průběh Jamboree byl mladšími účastníky hodnocen velice pozitivně. Každý si odvezl kontakty na skauty z jiných
zemí a dozvědel se řadu nového o regionech, ze kterých pocházejí. V rámci tak zvaných expostánků se na
Jamboree představili téměř všechny zúčastněné země a komu to nestačilo, mohl je ještě blíže poznat ve „World
Village“. Tam ve vyhrazeném čase ukazovali skauti z různých koutů světa, jaká může být náplň volného času
v jejich vlasti. V čase „Food festivalu“ jsme připravili pro ostatní tvarohové knedlíčky a využili příležitosti
ochutnat tradiční jídla ostatních národů.
Jedna oblast tábořiště patřila významným světovým náboženstvím. Prezentovala se ve vlastních stanech a
v určené dny bylo také možné navštívit jejich bohoslužby. Snahou organizátorů bylo ukázat, že jiná víra není
překážkou pro sdílení stejných hodnot a pro navázání přátelství.
„Global Development Village“ a „Global Development Boulevard“ byla místa, kde se mohl každý seznámit
s problémy, které se řeší na různých místech světa. Účastníci tak poznali, že vlastní mobilní telefon, každý večer
vana teplé vody a dostatek kvalitního jídla nejsou všude úplnou samozřejmostí. Stejně tak, že ne všude na světě
mohou chodit děti do školy, a že se začíná pracovat až v dospělém věku.
Program „Trash“ ukázal, jaké různé druhy odpadu člověk produkuje, jak se s nimi zachází a jak je možné omezit
jejich množství. V „Elements“ se zase každý seznámil s moderními technologiemi a s možností jejich využití
v běžném životě a také ve skautské činnosti.
Byly programy, které na některé účastníky velice silně zapůsobily. Přitom ale nechyběla ani zábava. I když měly
jednotlivé aktivity za cíl ukázat něco nového, byly připraveny takovou formou, aby mladé lidi přitáhly a aby si je
zapamatovali. Kromě toho na Jamboree proběhly ještě koncert pro mír tři velké ceremonie. Na jedné z nich si
všichni účastníci obnovili svůj skautský slib. Na jednom místě tak 40 000 lidí vyjadřovalo ve svém mateřském
jazyce tu samou myšlenku.

4. Prezentace výpravy, České republiky a regionu
Prezentace akce proběhla v různých médiích na celém světě. Samotná jihomoravská a brněnská výprava se
představila v regionálních médiích. Členové výpravy se zúčastnili dvou rozhovorů pro Český rozhlas Brno a
jednoho pro rádio Proglas. U odjezdu výpravy byli také reportér a fotograf Mladé fronty DNES, která o odjezdu
jihomoravských skautů informovala hned následující den.
Česká republika byla na Jamboree prezentována na úrovni celého českého contingentu a to zejména v našem
expostánku. Také někteří členové naší výpravy v něm strávili 2 dny, aby návštěvníkům pověděli něco o našich
tradicích a aby předvedli 3 panely o Brně a jižní Moravě, které jsme před akcí připravili. Region jsme
propagovali také na našem tábořišti, kde výše zmiňované panely visely ve zbylé dny a při setkání s vedením
ostatních výprav, kde jsme jako drobné pozornosti předávali propagační materiály Brna a Jihomoravského kraje.
Brněnská a krajská vlajka zavlály spolu s českou vlajkou na úvodním ceremoniálu a po celou dobu akce visely
nad vstupem do našeho tábořiště.
Před zraky polského exprezidenta Lecha Walesy a vůdce našeho parlamentního skautského oddílu Petra
Bratského zazněla v podání celého našeho jamoddílu píseň o husitství.
Na akci měli členové výpravy trička výpravy s logem sponzorů. V září pak na náměstí Svobody proběhla velká
propagační akce, na které jsme se pokusili Jamboree přiblížit i ostatním brněnským skautům a také poděkovat
všem našim sponzorům. Ti jsou také uvedení na webu organizátora projektu.
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5. Překážky na cestě
Výběr účastníků ovlivnilo množství získaných finančních prostředků a také to, že část byla získána až na jaře
roku 2007. Našim záměrem bylo přijmout do výpravy aktivní mladě lidi, kteří si tento zážitek zasloužili svou
předchozí činností a kteří budou také schopni předávat nové zkušenosti dále. Nakonec jsme při výběru byli
nuceni zohlednit i finanční kritérium, abychom celou výpravu naplnili. Z toho důvodu byla jihomoravská a
brněnská výprava doplněna o 2 mladší účastníky a jednoho vedoucího, kteří nepochází z jihomoravského kraje.
Tito účastníci uhradili plnou cenu akce.
Komplikace vznikly také při vytváření vedení výpravy. Vzhledem k nejasné finanční situaci museli být všichni
vedoucí připraveni zaplatit za účast na akci až 25 000 Kč. Výše jejich poplatku se pak odvíjela od celkového
výsledku hospodaření projektu.
Drobný problém vznikl při zajišťování ubytování na místě. Původně jsme měli přislíbený pronájem indiánských
stanů soukromou společností, v červnu s námi ale přestala komunikovat. V tuto chvíli nám vypomohlo jedno
z brněnských skautských středisek, které zakoupilo 12 nových českých stanů a pro celou akci nám je zapújčilo.

6. Hospodaření projektu
Celkové výdaje činily 950 tisíc korun, z toho 500 000 se podařilo získat díky ochotě soukromých subjektů a
představitelů územních samospráv. Zbylé peníze jsme vybrali jako účastnické poplatky. Výdaje na jednoho člena
výpravy byly téměř 25 000 Kč. Většina vybraných členů výpravy zaplatila sníženou cenu 8 000 Kč. Někteří
členové, jejichž rodiny si mohli dovolit zaplatit vyšší účastnický poplatek, zaplatili částku 15 000 Kč. Účastníci
z jiného než jihomoravského kraje platili plnou cenu 25 000 Kč. Další příspěvek poskytla jednotlivým
účastníkům jejich domovská skautská střediska nebo lokální sponzoři. Tři jihomoravští vedoucí výpravy zaplatili
za účast částku 5 000 Kč. Navíc si neúčtovali peníze za telefony, drobné výdaje a čas strávený při přípravě akce.
Největším výdajem bylo uhrazení účastnického polatku organizátorům, ze kterého byla hrazena většina jídla,
servis a materiál na společný program. Další důležitou položkou byla doprava a cestovné. Polovinu ceny dopravy
na Jamboree uhradilo MŠMT, tyto prostředky neprošly hospodařením organizátora akce.

Hospodaření projektu Jamboree 2007 (v tis. Kč)
Příjmy
Účastnické poplatky - děti
Účastnické poplatky - vedení
Dotace
Dary
Sponzorské příspěvky
Granty
Poplatek za víkendové setkání

413
38
293
123
45
25
13

Výdaje
Poplatek za účast
Trička výpravy
Další materiál a služby
Doprava a cestovné
Propagace
Potraviny
Vstupné v Londýně
Vikendové setkání

780
6
17
103
17
13
4
10

Celkem příjmy

950

Celkem výdaje

950
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7. Výstupy z akce
-

prezentace kraje a města Brna v mezinárodním kontextu
prezentace akce a jejích myšlenek v českých médiích
motivace mladých jihomoravanů k práci s mládeží v regionu a k účasti na charitativních akcí
zastoupení kraje a města Brna na největší akci v oblasti volnočasových aktivit mládeže
prezentace kraje, města a sponzorů na akci na náměstí Svobody v Brně
nové znalosti a nápady v hlavách mladých brněnských vedoucích
kontakty do zahraničí

8. Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám pomohli uskutečnit výpravu na Jamboree do Anglie. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli dotáhnout do konce projekt, který má podle nás smysl.
Děkujeme okresu Junáka Brno-město, že akci zaštítil a po celou dobu podporoval.
Děkujeme Jarmile Lerchové a Ivo Brzobohatému za mnoho hodin práce, bez kterých bychom akci nezvládli
zorganizovat.
Děkujeme vedení českého contingentu za podporu a servis, které nám poskytli.
Děkujeme náměstkovi jihomoravského hejtmana panu Poledňákovi za vyjádřenou podporu.
A zejména děkujeme všem, kteří nám pomohli zajistit dostatek prostředků na uskutečnění výpravy.
Byli to:
Jihomoravský kraj
HARTMANN – RICO a.s.
Rotary klub Brno
Ethanol Energy a.s.
Statutární město Brno
KPMG Česká republika, s.r.o. prostřednictvím skautské nadace Jaroslava Foglara
Městská část Brno – střed
SOLID Brno s.r.o.
GELDBACH – CZ s.r.o.
BOVEX, s.r.o.
Firesta – Fišer , rekonstrukce, stavby a.s.
Rotary klub Brno CITY
Brněnské komunikace a.s.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

9. Kontakty a odkazy
Vedoucí projektu:
Jakub Procházka
Tel.: 739 234 442
Email: prochazka@skaut-kompas.cz
Web: www.skauting.cz/brno
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