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SkautskÃ¡ expedice Japonsko Å kodovkou dorazila do svÃ©ho cÃ-le!

5.8.2015
TZ Skaut: Skautská expedice Japonsko &Scaron;kodovkou dorazila do svého cíle! Skauti cestující na svÄ›tové skautské
setkání ve "stodvacítce" ujeli pÅ™es 14 tisíc kilometrÅ¯.

MÄ›síc a pÅ¯l na cestÄ›, 8 projetých zemí, 24 nav&scaron;tívených mÄ›st, 14 000 kilometrÅ¯, nespoÄ•et oprav a výmÄ›n souÄ•
To má za sebou dvojice Ä•eských skautÅ¯ Ale&scaron; Cahlík a Jakub Pejchal. 14. Ä•ervna vyjeli tÅ™icet let starou
&Scaron;kodou 120L smÄ›r Japonsko. Ráno 4. srpna dorazili do svého cíle - na 23. SvÄ›tové skautské jamboree, které
se koná v prefektuÅ™e JamaguÄ•i na ostrovÄ› Hon&scaron;ú. Jejich cesta trvala 53 dní. PÅ™ivítala je nejen Ä•eská výprava,
která se setkání úÄ•astní, ale také napÅ™íklad náÄ•elník svÄ›tové skautské organizace João Armando Gonçalves.
TÅ™iadvacetiletý Ale&scaron; Cahlík z Hole&scaron;ova na KromÄ›Å™íÅ¾sku a o tÅ™i roky star&scaron;í Jakub Pejcal z Jihla
vyrazili na svou dlouhou cestu z Liberce, kde se konalo celorepublikového setkání star&scaron;ích skautÅ¯ a skautek
zvané Obrok. PrávÄ› tam se v nedÄ›li 14. Ä•ervna s Ä•eskými skauty rozlouÄ•ili a zamíÅ™ili pÅ™es Polsko dál na
východ. "Dohromady jsme na na&scaron;í cestÄ› nav&scaron;tívili 24 mÄ›st, kde nás vÅ¾dy Ä•ekalo vÅ™elé pÅ™ivítání od mís
skautÅ¯. VÄ›t&scaron;inou nám ukázali centrum, nabídli místo k pÅ™espání a popovídali si s námi o skautingu," uvedl
Cahlík. Cesta dlouhá více neÅ¾ 14 tisíc kilometrÅ¯ obÄ›ma dobrodruhÅ¯m zabrala 53 dní. NejvÄ›t&scaron;í strach mÄ›li ze
sloÅ¾itého "papírování" nutného pro vstup do Japonska a z ponorkové nemoci. "Nezbytnou byrokracii jsme na&scaron;tÄ›stí
dokázali pÅ™ekonat a ponorka se nakonec nedostavila," doplnil s úsmÄ›vem Pejcal. Cílem &scaron;kodovkové výpravy bylo
23. SvÄ›tové skautské jamboree, které se koná od 28. Ä•ervence do 8. srpna v prefektuÅ™e JamaguÄ•i poblíÅ¾ japonské
Hiro&scaron;imi. Z ÄŒeské republiky se ho úÄ•astní 300 skautÅ¯ a skautek. Celkem se na táboÅ™i&scaron;ti o rozloze
sedmdesáti Václavských námÄ›stí potkalo více neÅ¾ 33 tisíc skautÅ¯ a skautek z celého svÄ›ta. Více o svÄ›tovém skautském
Jamboree 2015 najdete na stránkách http://jamboree.cz/. Informace o projektu Japonsko &Scaron;kodovkou naleznete
na: http://japonskodovkou.cz/cs/ nebo na Facebookové stráncehttps://www.facebook.com/japonskodovkou?fref=ts.
Fotografie z pÅ™íjezdu expedice Japonsko &Scaron;kodovkou jsou k dispozici ke staÅ¾ení a pouÅ¾ití
na https://www.flickr.com/photos/skaut/sets/72157656367292268 (autor: Karel Pe&scaron;ek). UpozornÄ›ní: 6. srpna 2015
se v rámci Jamboree 2015 dva Ä•e&scaron;tí skauti zúÄ•astní slavnostního pietního aktu k výroÄ•í 70. let od svrÅ¾ení atomové
pumy na mÄ›sta Hiro&scaron;imu a Nagasaki. Tiskovou zprávu o tomto tématu po&scaron;leme bÄ›hem dne&scaron;ního
veÄ•era, fotografie budou k dispozici 8. srpna ve veÄ•erních hodinách. S pozdravením, s potÄ›&scaron;ením Jitka
Taussiková tisková mluvÄ•í tel.: 604 867 970 (STS) | e-mail: jitka.taussikova@junak.cz
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