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Zahraniční zpravodaj
Kateřina Motlová - Káťa

Zahraniční skauting a okres 
Hodonín
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Central European Jamboree 2014

l Místo konání Doksy, 3.-9.8.2014
l Účast z okresu Hodonín hojná – 15 osob
l „Prepared for the future“ - budoucnost přírody, 

technologie, demokracie, sportovní aktivity, 4D kino, 
velká hra Altantis

l 700 účastníků z Polska, Maďarska, Česka, Slovenska, 
Nizozemí, Ukrajiny, Švédska a Taiwanu
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24.Světové Jamboree v Japonsku 2015

l 28.7.-8.8. 2015, Prefektura Yamaguchi, Yamaguchi City, 
Kirara-hama

l „A spirit of unity“
l Www.jamboree.cz
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24.Světové Jamboree v Japonsku 2015

l 3 účastníci – Fery, Eny, Kačenka
l 4 členové IST – Šmudla, Křupka, Ben, Káťa
l Program: zážitkové i naučné aktivity v tradičních 

tématech Jamboree – globální rozvoj, tolerance, význam 
míru, ochrana životního prostředí, globalizace, skautské 
dovednosti, technologie, víra a náboženství...



12

Letiště v Ube

Flag Parade 
v centru tábořiště
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Tábořiště Jamoddílu 
TGM Památník míru 

v Hirošimě

My jsme přispěli origami jeřáby, 
které se na tomto místě 
věší jako symbol míru
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Closing Ceremony
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24.Světové Jamboree v Japonsku 2015

l Jamoddíl TGM se po skončení Jamboree zúčastnil 
programu Home Hospitality – strávili jsme několik dní v 
Tokyu a okolí za doprovodu japonských skautů

l Program byl různý – od poznávání města až po střípky z 
japonské kultury a skautingu

l Japonští skauti byli velmi pohostinní a všichni jsme se 
shodli na tom, že HoHo nám zážitek z Jamboree ještě 
více umocnilo
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Náš průvodce Tsukasa 
ukazuje co vše nás čeká



17

Vlčata si pro nás 
připravila program I párty v japonském stylu byla
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Důkaz, že ty jeřáby fakt umíme skládat Socha u chrámu
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Jíst hůlkami nám 
nedělalo žádný problém
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Rozloučila se s námi i hora Fudži
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Kde najít info o zahraničních akcích?

Www.skaut.cz/mezinarodni
Www.facebook.com/mezinarodniskauting

international@junak.cz

Newsletter Zahraniční info (konference zahranicni-
info@junak.cz), brožurka Za obzor


