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Národní oldskautské jamboree v Miletíne se blíží! 

Po dvou letech zamíří členové Kmene dospělých opět do Miletína na nejvýznamnější akci, 

která v celorepublikovém rámci posiluje komunitu společenství dospělých skautů u nás – 

4. Národní oldskautské jamboree. Uskuteční se v termínu 3. – 5. června 2016. 

Malebné městečko poblíž Hořic v Podkrkonoší v Královéhradeckém 

kraji je hostitelem oldskautského jamboree od počátku jeho historie 

v roce 2010.  

Akce se nerodila lehce – před prvním ročníkem musel dokonce 

pořadatelský tým polknout hořkou organizační pilulku: Původně 

naplánovaná premiéra jamboree v roce 2009 v legendární Foglarově Sluneční zátoce u 

Ledče nad Sázavou byla pro malý počet přihlášených zájemců zrušena! 

Letošní akce už klepe na dveře – ale organizátorům 

se na čele objevují hluboké vrásky. Několik desítek 

přihlášených k datu svátku sv. Jiří není příliš 

optimistická bilance zájmu členů Kmene dospělých 

o tuto významnou akci. Čas však běží… 

Jenomže nač čekat? Podrobné informace o akci byly 

zveřejněny v oldskautském magazínu Kmene 

dospělých Magoš (vychází jako příloha Skautského 

světa pro členy KD) a zájemcům je poskytnou také 

krajští zpravodajové KD. Leták 4. NOSJ otiskujeme i 

na poslední straně tohoto vydání Postilionu.  



Co je nového v šatníku dospělých skautů? 

Jak již bylo uvedeno v Magoši 1/2016, doplňkové součásti skautské garderoby pro členy 

Kmene dospělých – fleecové mikiny a trička (polokošile) s límečkem a krátkým rukávem, 

obojí s prsní výšivkou se symbolem českého oldskautingu a rukávovou nášivkou ISGF, je 

v letošním roce možno objednávat ve dvou termínech – jarním a podzimním. 

Zejména ti, kteří si tímto příjemným vycházkovým oblečením chtějí 

doplnit svůj šatník před letní sezónou (a plně se mikina i tričko 

využijí jistě také na 4. Národním oldskautském jamboree), by neměli 

propásnout jarní termín objednávek: Ten se ještě oproti původně 

stanovenému datu prodlužuje až do 

30. dubna 2016.  

Mikiny je možno objednávat v barvě šedé (jde o odstín velice 

blízký původní kolekci zeleně olivových mikin) a tmavě modré 

(vhodné pro vodáky) ve velikostech M-L-XL-XXL. Tričko je 

světlemodré, v barvě Mezinárodního společenství dospělých 

skautů a skautek (ISGF), ve stejných velikostech jako mikiny.  

Objednávky je možno zasílat 

elektronicky na e-mailovou adresu 

oldskauting@email.cz, nebo si mikinu či tričko objednat u ses. 

místonáčelní KD Hany Kaprálkové, telefon: 732 505 321. 

S objednávkou je nutno zároveň 

hradit příslušnou částku 

(mikina 500 Kč, tričko 300 

Kč) na účet 

60819309/0800, nebo si 

se ses. Kaprálkovou 

dohodnout jiný způsob platby za objednávku.  

K dispozici jsou rovněž kmenové nášivky se znakem 

českého oldskautingu. Cena je 70 Kč (případně plus poštovné). 

Objednávat možno na stejné e-mailové adrese 

oldskauting@email.cz, nebo telefonicky 

602 686 725. 

O výrobě oldskautských šátků, které nyní 

momentálně nejsou pro zájemce na skladě, se 

intenzivně jedná s prodejnou JUN Praha. Pokud 

vše dobře dopadne, bude první várka šátků z JUNu 

k dispozici na 4. NSOJ v Miletíně.  



Oldskauti inspirovali zrod výzvy Buď jako Svojsík! 

V letošním roce si čeští skauti připomínají 140. výročí narození náčelníka-zakladatele 

Antonína Benjamina Svojsíka. Zejména pro mládež ve skautském věku je u této příležitosti 

určena výzva k získání motivačního příležitostného odznaku Buď jako Svojsík! 

V dubnovém čísle časopisu Skaut-Junák byl zveřejněn první z řady komiksů o 

Svojsíkově životě, které zároveň zábavnou formou navádějí zájemce 

k plnění různých úkolů a zdokonalování se ve skautské praxi – tak, jak 

mnoha těmito úskalími procházel před stoletím i samotný A. B. S. 

Jeden z prvních úkolů má 

prověřit odvahu a odolnost 

chlapců a dívek při 

překonávání útrap otužování – 

polít se kyblíkem studené 

vody! O Svojsíkovi je známo, že 

při svých zimních pobytech 

v Orlovské myslivně se chodil pravidelně koupat do blízkého rybníka. Když byla zima 

mimořádně tuhá, vlezl do ledové vody alespoň v „bazénku“ vysekaném z ledového krunýře 

na hladině rybníka…  

Iniciátor projektu Buď jako Svojsík! Roman Šantora – Bobo přiznává, že semínko inspirace k 

motivačním zkouškám nalezl také v Kmeni dospělých. V roce 2012, ke století českého 

skautingu, připravila skupina oldskautů z Prahy, středních Čech a Vysočiny happening u 

Orlovské myslivny, při němž se jeden z odvážlivců vydal přímo po „ledových stopách“ A. B. 

Svojsíka. Za mrazivé neděle 5. února 2012 se sice na obloze zubilo slunce, ale rtuť 

teploměru klesla na -13 °C!!! Stačilo však prosekat 25centimetrový krunýř ledu orlovského 

rybníčku – a pro odvážlivce se otevřela cesta do osvěžující – byť značně chladivé – lázně… 

K vyvrcholení oslav Svojsíkova jubilea přispějí oldskauti i letos. V druhou zářijovou sobotu 

(10. 9.) se uskuteční již 26. ročník pochodu z Lipnice nad Sázavou do kolébky českého 

skautingu – Orlovská šlápota. Trasa vede také kolem památníku Jiřího Wolkera, účastníka 

Svojsíkova tábora v roce 1916. Památník byl vybudován v blízkosti místa, kde se konaly 

první skautské tábory u nás. Akci organizuje klub OS ze Světlé nad Sázavou. U Orlovské 

myslivny bude připraven i další program s předáváním odznaku Buď jako Svojsík! 

 

 

 

 



 

VÝJIMEČNÁ PŘÍLEŽITOST K SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH GENERACÍ… 

OJEDINĚLÝ PROGRAM, KTERÝ NENABÍZÍ ŽÁDNÁ JINÁ AKCE… 

VŠECHNY CESTY VEDOU DO MILETÍNA – U TOHO NELZE CHYBĚT!  
 

PÁTEK 3. 6.: Příjezd – Ubytování – Soutěže – Přátelský oheň – Noční program 

SOBOTA 4. 6.: Zahájení 4. NOSJ – Defilé a setkání na náměstí – Koncert Skautské 
dechové hudby Hradec Králové – Poznávací vycházky – Charitativní trh – Sportovní 
hry – Workshopy – Diskusní aréna – Prezentace 20 let mezinárodního Trojsetkání 
– Výstava skautských sběratelů – Indiánské týpí a „retro“ skautský tábor – Dětský 
koutek – Křeslo pro hosta: biskup F. Radkovský – Slavnostní oheň – Noční program 

NEDĚLE 5. 6.: Polní mše – Závěrečný nástup – Ukončení 4. NOSJ 

Informace a přihlášky:    Jaroslav Chládek 
      Pražská 73, 500 04 Hradec Králové 4 

      tel.: 603 435 874; e-mail: jchladek@volny.cz 

 


