
Členky resp. členy Svojsíkova oddílu lze potkat také na akcích Kmene dospělých … 
 

4. Národní oldskautské jamboree – Miletín, 3. – 5. června 2016 
 

Atmosféra v Miletíně byla prostě skvělá, 

ať už při slavnostním zahájení za účasti 

náčelníka Kmene dospělých Junáka br. 

Vladimíra Stránského-Sásy, ses. místo-

náčelní Venduly Buškové-Véni a br. mís-

tonáčelníka Michal Taranta-Majkla, ses. 

Teresy Tarkowske-Dudka z Polska i br. 

Vlado Janečka ze Slovenska. 

 

Další fotografie ukazují dvě blízké spolu-

pracovnice Středoevropského regionu 

ISGF – jsou to Teresa Tarkowska a 

Ludmila Bělovská (z Česka, avšak půso-

bící  i v Německu): 
 

                     
 

 

Na tábořišti „vedli“ zpěv bratři Sása a František: 

 
 

 



Letní tábor Kmene dospělých v Pařezské Lhotě v Českém ráji 2016 
 

          
        

- ani to není sice akce Svojsíkova oddílu, ale několik bratrů a sester ze Svojsíkova oddílu se jí zúčastnilo - 

tábor se pořádá už víc než 15 let, tentokrát to bylo ve dnech 25. června – 2. července. 

Na druhém snímku v popředí br. Jaroslav Černohorský-Bob a v pozadí br. Josef Richter-Joe (dlouholetý 

spoluorganizátor tábora) i další přítomní poslouchají návod br. Karla Trávníčka-Origa (ve žlutém tričku), 

jak si vyrobit "turbánek" na táboře, když nám někam původní zapadne (silnější větvička, kterou odřezává 

bratr v čepičce, je z černého bezu – po svléknutí kůry získáme kroužek na šátek). 

 

V loňském roce se mi dostalo té pocty, že jste mě přijali do Svojsíkova oddílu.  

 

Letos jsem ještě neměla možnost zúčastnit se setkání Ústecké družiny (rodinné 

starosti), ale zato jsem byla jednak v Miletíně a pak i pod Pařezem – a tak své dojmy 

sděluji (objevila jsem spojení na internetu a tak posílám tyto řádky i snímky). 

 

Aifelovka - Ivana Tarantová 

 

Most  

 

 
 

Poznámky redakce webu SO /Kamzík/:  
 

1) na webu SO jsou také k prohlédnutí / ke stažení prvotní informace ohl. 4.NOSJ - viz: 

            http://www.so-novinky.obadalek.cz/oldskauti/ ; 
 

2) Miletín je malé město v Miletínské kotlině severovýchodně od Hořic. Připomíná se od roku 1124, 

kdy ve vodním hradu kníže Vladislav I. vítal sv. Ottu biskupa Bamberského. Ves vznikla 

v podhradí; od roku 1241 byla majetkem řádu německých rytířů až do husitských válek (do roku 

1410). Z těchto dob se zachovaly podzemní místnosti a chodby. V dalších dobách se vystřídala 

řada majitelů, mezi nimi rod Valdštejnů. Roku 1560 byla ves povýšena na město, které roku 1846 

vyhořelo a po požáru bylo znovu obnoveno. Web města viz: http://www.miletin.cz/ . 
 

3) Pařezská Lhota je vesnice, část obce Holín, v okrese Jičín - nachází se asi 4,5 km na severozápad 

od Holína - webové stránky viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99ezsk%C3%A1_Lhota a  

Pařez je zřícenina hradu v severozápadní části Prachovských skal - viz: 

            https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99ez_(hrad) . 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/oldskauti/
http://www.miletin.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99ezsk%C3%A1_Lhota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99ez_(hrad)

