
3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE 
Miletín 6. - 8. 6. 2014 
aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 
 
O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní 
oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti tří národů, Češi, Slováci, 
Poláci ve věku od kmetů až po docela malé děti. Nejlépe to 
vystihuje rodina Pleningerova ze Slatiňan – tři generace skautů 
společně na jednom jamboree, to jinde by nebylo možné! A bylo tu 
také několik čtyřnohých kamarádů – psíků (ti se také účastnili 
nástupů i defilé na náměstí). 
První den, pátek byl pouze jeden bod na programu: seznamovací 
táborák, oheň zapálil Pavel Pokorný – Slim a po uvítání 
náčelníkem Vladimírem Stránským - Sásou jsme se věnovali prvnímu tématu letošního Jamboree: soutěž 
o novou originální skautskou píseň. První se do zpěvu postil Slavomil Janov – Nashville a nezapřel svoje 
foglarovské srdce. První píseň věnoval Rychlým Šípům a druhou jejich kreslíři Dr. Janu Fišerovi. Dalšími 
zpěváky byli Pavel Pokorný – Slim, Jaromír Kupr - Anděl a Martin Bajgar - Čočka, celkem zaznělo šest 
nových písní, jejich texty budou uvedeny na webových stránkách oldskautů, alespoň to bylo přislíbeno. 
Čoěka posléze za pomocí silné moravské lobby soutěž vyhrál. Jeho píseň zpívala o současném 
oldskautingu, jenom škoda, že nápěv nebyl originální; píseň Ladislava Vodičky „Řidič tvrdý chleba má“. 
Pak jsme nacvičili pokřik Jambore, aby pěkně zněl na zítřejší slávě. Původní text, „Českou kotlinou letí 
oldskauting už století“, byl rozšířen o moravský dodatek „...a Morava třikrát sláva, oldskautingu 
provolává“ slezský „My ze Slezska jakbysmet skautujeme už sto let!“ Za zmínku stojí, že naše konání 
přiletěl obhlédnout místní čáp, který na nedalekém komíně vyvádí mladé. Ještě jsme zapěli několik písní 
a tím byl program táboráku naplněn, v 10 hodin večer nastává noční klid, veškeré produkce ve městě se 
musí ukončit. To ovšem neplatilo pro nedalekou diskotéku, jejíž hlučná hudba bouřila hluboko do noci. 
Komu se ještě nechtělo spát, mohl jít na promítání do jídelny. Tím byl opravdu program prvního dne 
vyčerpán. 
Nazítří, v sobotu, se od rána začal rapidně zvyšovat počet účastníků, ne každý tu může nocovat, ale na 
Jamboree přijeli alespoň na den. Dopolední program začal slavnostním nástupem na tábořišti a vztyčením 
vlajek za velení Eduarda Konvičky - Pajtáše. Potom Sása oficiálně zahájil 3. NOS jamboree. Program 
pokračoval slavnostním průvodem a defilé na miletínském náměstí. Po projevech náčelníka Sásy, 
místonáčelníka Chlapeckého kmene Majkla Taranta a místonáčelní Dívčího kmene Venduly Buškové a 
samozřejmě starosty Miletína pana Miroslava Noska Bc zazněl mohutně náměstím již nacvičený pokřik, 
potom výše jmenovaní ostužkovali vlajky. Následně náčelník Sása spolu s tiskovým zpravodajem 
Nashvillem zavěsili na krk turistickou známku se symbolem letošního Jamboree Vlado Janečkovi - 
Bobrovi, náčelníku slovenských oldskautů a harcerovi z Polska, jméno neznám. Opět naše shromáždění si 
přilétl obhlédnout čáp. Potom se chopila nástrojů hradecká kapela. Za zvuků hudby následovala volná 
zábava, nejprve se mnoho skupinek skautů fotilo na památku pod sochou svatého Jiří s drakem, bylo tu 
vidět i skauty a skautky (několik málo), kteří prostor pod sousoším proměnili v taneční parket a v rytmu 
hudby si zatančili. Potom většina skautského národa šla nakoupit místní specialitu, miletínské 
modlitbičky a Horkém slunečném počasí, nebe bez jediného mráčku, které trvalo po celou dobu 
Jamboree, se osvěžili chladivými zmrzlinami a lahodnými nápoji. Tak jsme se pomalu přesunuli zpět na 
tábořiště, kde program pokračoval. Hradecká dechovka, která se sem také přesunula, opět rozezvučela své 
nástroje a viděl jsem i tu Akelovy taneční kreace. Není to inspirace pro další jamboree? Odpoledne 
program pokračoval charitativním trhem a přednáškou br. Šolce – Kola na téma Co se děje se světem, další o 
současné situaci na Ivančině a také o výcviku asistenčních psů s ukázkami a psem Lordem. Pak 
následovalo křeslo pro hosta. Bratr Šolc Kol vyprávěl o svém životě. Volný mezičas vyplnily skupinky 
skautů výpravě k hnízdišti již zmíněného čápa, další šli po naučné stezce. Večerní táborák začal 
slavnostním zapálením ze čtyř světových stran. Slavnostní program byl pod vedením bratra Janova – 
Nashvilla. Zazněly tu písně v podání Anděla, Slima a také polští harceři zazpívali několik písní 
věnovaných mládí papeže Jana Pavla II a bitvě o Monte Casino. Je škoda, jak poznamenal bratr 
Nashville, že nám hromadný zpěv moc nejde, přestože máme dost individuálních zpěváků! Tady je do 
budoucnosti ještě co vylepšovat! Následovalo udělování řádů bronzové a stříbrné syringy náčelníkem 



Sásou a tiskovým zpravodajem Nashvillem. Zde by to chtělo obřadnost trochu vylepšit: tiskový zpravodaj 
s chuchvalcem plastových obalů v ruce v táborovém kruhu nepůsobil moc esteticky. Následovalo 
předávání osobních erbů bratrstvem Heroldie s obřadností jim vlastní. Program pokračoval vzájemným 
předáváním darů slovenských, polských a náčelnictvem českých oldskautů a oceněním dárců krve v akci 
Drákulovina. S padající tmou program táboráku pomalu končil. 
Nedělní program byl už stručný: opět slavnostní nástup na tábořišti s nyní už značně redukovaným 
počtem účastníků. Následovalo stažení vlajky a ocenění kuchaře za dobrou práci. Potom jsme se 
přesunuli do kostela. Za celebrování P. Pavla Jandejska - jičínského vikáře, skautským jménem Quanab, jsme se 
zúčastnili svatodušní mše, právě byly svátky. Při té příležitosti byly posvěceny vlajka Oldskautské lesní školy a 
vlajka východočeského kraje. Tím byl program 3.NOSJ vyčerpán, rozloučili jsme se a odjížděli domů, zatímco 
servistým uváděl tábořiště do původního stavu. 

Ladislav Marek 
 
Zde uvádím několik obrázků pro ilustraci.  
Další fotografie na http://lada-kh.rajce.idnes.cz/miletin3nosj2014 
 
 

 
 
 

         



 
 

        
        

                     



 
 

              
 

                        



  
 
 

 
 
 

Pro web www.skaut.cz/kmendospelych upravil: Kamzík 
 


