5. národní oldskautské jamboree proběhlo ve dnech 1. -3. června 2018 opět v Miletíně (jak jinak),
pod vedením nového náčelnictva, zvoleného před rokem a půl v Šumperku. O prezenci a ubytování
se starala místonáčelní Ladislava Marešová – Želva a ses. Alena Nekolová. Chod programu měl na
starosti místonáčelník MuDr. Jiří Wolf – Pando, v kuchyni se objevoval Jaroslav Chládek – Carda a
tomu všemu velel náčelník Marek Matýsek – Mara. Letos se tu objevilo více třígeneračních rodin a
na vlajkovišti bylo o stožár více: ze zahraničí kromě Slováků a Poláku tu byl i jeden skaut z Bavorska.
Páteční den byl věnován jako vždy seznamovacímu táboráku. Hlavní slovo měl programový vedoucí
Pando, hlavně upřesnil průběh jamboree, které se letos věnovalo 100 výročí vzniku Československa. Také tu byli dva
profesionální fotografové, kteří vyhodnocovali výstavu fotografií, což bylo výtvarným tématem letošního jamboree.
Samozřejmě se u táboráku sešli i hudebníci, a tak se i zpěv nesl večerním Miletínem.

Sobotní dopoledne bylo zahájeno nástupem a vztyčením vlajky, potom v parčíku u školy, za přítomnosti starosty
Miletína - Bc. Miroslava Noska, byla ke 100. výročí Československa zasazena lípa republiky. Zde se vloudila malá
chyba: přestože oslavujeme výročí Československa a byli zde přítomni i skauti ze Slovenska, zpívala se jen česká
hymna. Následující bod programu defilé na náměstí s proslovy starosty a náčelnictva patří k opakujícím se
událostem, ale letos zde jako host vystoupil také 101letý skaut Eduard Marek – Hroznýš Královský.
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Odpolední program začal cestou do Hořic: u Masarykovy věže samostatnosti se zde konal vzpomínkový akt na
československé legionáře, oldskauti z moravskoslezského kraje sem přivezli kámen z italských Dolomit a bratr Eduard
Konvička - Pajtáš k tomu přidal úlomek šrapnelu jako památku na svého otce legionáře, který se zúčastnil bitvy na
Piavě. Tyto pamětihodnosti budou umístěny ve zdejším muzeu. Byl tu s námi přítomen i místostarosta Hořic a na
závěr zazněla nyní už správně celá československá hymna. Zbytek odpoledne jsme jeli na zájezd podle výběru buď do
hospitálu Kuks, nebo do Hořic.

Navečer do křesla pro hosta usedl Jaroslav Chládek - Carda, a při té příležitosti obdržel sladký dort u večerního
táboráku. U táboráku bylo plno písniček, vyhodnocení soutěží a zásluh minulých let, a jedna událost je převýšila:
platí pravidlo, že žijících nositelů českého oldskautského nejvyššího vyznamenání – Řádu zlaté syringy - může být
pouze dvanáct, nyní se však náčelnictvo rozhodlo toto pravidlo porušit a zlatou syringou dekorovalo oldskauty ze
Slovenska: bratra Vlado Janečka - Bobora a jeho ženu Valerii se kterými nás pojí dlouholetá spolupráce. Oba tím byli
nesmírně dojati.
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Nedělní program byl věnován nejprve polní mši pod stožáry za celebrování bratra emerit. bisk. Frant. Radkovského.

Potom už jenom následovalo stažení vlaky, před kterým zástupci jednotlivých národů dostali závěrečné slovo.
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Text a obrázky: Ladislav Marek

Sestavil: Kamzík

Wikipedie na webu o Miletíně: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miletín .
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