
od 16.00  Příjezd účastníků, registrace    
      19.00  Večeře  
      20.00  Přátelské posezení u ohně   
      22.00  Večerka 

  7.00  Budíček
              7.30 Snídaně 
              8.30 Oficiální zahájení 5. Národního oldskautského jamboree: 
     Nástup – Junácká hymna – Vztyčení vlajek  
             9.30 Zasazení Lípy republiky/svobody – Státní hymna  

10.00  Slavnostní defilé v centru Miletína: 
Pochod od věže – Nástup na náměstí u sochy sv. Jiří –   
Proslovy – Dekorování vlajek stuhami 5. NOSJ –  
Hraje Skautská dechová hudba Hradec Králové  

12.00 Oběd 
          13.00 Odjezd do Hořic (bus 1: vedoucí Jiří Klikoš - Číňan) 
     Odjezd na zájezd – hospitál Kuks (bus 2: vedoucí Alena Nekolová) 

13.30 Setkání ke století republiky: Hořice - Věž samostatnosti    
Umístění památného obelisku z bojiště Čs. legií  
v italských Dolomitech u Věže samostatnosti – Státní hymna 

          15.30 Odjezd autobusů z Hořic a Kuksu 
          16.00 Program na tábořišti & individuální aktivity ve městě:   

Výstava fotografií a vyhodnocení fotosoutěže – Táborová stezka 
oldskautské zdatnosti – 100 let Pošty českých skautů – Síň 
skautských sběratelů – Nabídka suvenýrů – Charitativní aukce – 
Prohlídka pamětihodností Miletína: rodný dům K. J. Erbena, 
středověké podzemí, nákup miletínských modlitbiček… 

17.30 Křeslo pro hosta: Jaroslav Chládek - Carda,  
nositel Řádu Zlaté Syrinx, emeritní místonáčelník KD 

18.30 Večeře 
20.30 Slavnostní táborový oheň 
22.00 Večerka 
22.15 Noční sovy: Mezinárodní rozměr skautingu dospělých  

50. Evropské fórum ISGF – Grossarl/Rakousko (slide-show) 
 

         7.00  Budíček 
        7.30  Snídaně 
        8.30  Polní mše 

      – celebruje emeritní biskup Msgr. František Radkovský 
      10.00  Závěrečný nástup – Ukončení jamboree 



Pokusíme se společně shromáždit  

částku na výcvik asistenčního psa? 

Když se dá  

mince k minci . . . 
Národní oldskautské 

jamboree je jednou 

z nejvýznamnějších akcí 

Kmene dospělých. Posiluje 

kmenové společenství a je 

také místem pro setkání 

generací i výměnu 

zkušeností, jakými formami a aktivitami je naplňován 

motivační program Oldskauting 21 v klubech a rovněž 

v individuální činnosti. 

Oldskautské jamboree je ale zároveň jedinečnou 

příležitostí k tomu, abychom konkrétními činy              

a příspěvky naplnili třetí bod skautského zákona – 

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.  

Už od prvního NOSJ byla významnou součástí 

programu podpora některé vybrané charitativní 

aktivity Kmene dospělých. Finanční sbírkou i výtěžkem 

charitativních trhů na tábořišti účastníci jamboree 

přispěli na projekt skautského dárcovství krve 

Drákulovina a symbolický příspěvek putoval také na 

mezinárodní konto ISGF na pomoc ničivým 

zemětřesením postiženému Haiti v roce 2016.  

S jamboree je však nevíce spjata sbírka ve prospěch 

výcvikové základny 

asistenčních psů 

Pomocné tlapky. 

Jeden z klíčových 

charitativních 

projektů KD se 

však stále nedaří 

dotáhnout do 

vytyčeného cíle: 

Tím je shromáždit 

celou částku 200 000 

korun, která umožní 

Pomocným tlapkám vycvičit           

a předat jednoho „oldskautského“ 

čtyřnohého pomocníka a věrného 

společníka některému z desítek 

zdravotně hendikepovaných žadatelů. 

Letošní jubilejní Národní oldskautské 

jamboree se však může stát skvělým odrazovým 

můstkem k „mohutnému skoku“ k naplnění našeho cíle! 

Věnujme proto, prosím, na našem právě probíhajícím 

jamboree pozornost výzvě oldskautů z Pačejova!  

Letos na jaře byla rozeslána do celé kmenové 

základny, iniciátorem je vůdce klubu OS 

pošumavského střediska Jestřáb Jan Vavřička – Tom.  

S výzvou se je možno seznámit také na velkém plakátu 

na prosklené stěně u registrace 5. NOSJ. 

Nebuďme nevšímaví vůči potřebám těch, pro které je 

asistenční pes nejen nepostradatelným pomocníkem 

v zdánlivě pro nás běžných denních situacích, ale také 

dlouhodobým životním souputníkem! 

Dosud byla v kmenové sbírce na podporu výcviku 

asistenčních psů shromážděna zhruba třetina z kýžené 

částky na jednoho pejska. Sbírka však pokračuje… 

Důležité je připomenout, že tato akce je od počátku 

koncipována jako „denní střádání drobných 

příspěvků“, které však v součtu mohou dát skutečnou 

velikou sumu. Také proto je naše charitativní aktivita 

nazvána Mince k minci.  

Kdyby každý člen Kmene dospělých vložil ode dneška 

doma do malé kasičky třeba jen jednu či dvě 

jednokorunové mince týdně, v závěru letošního roku 

by na sbírkovém kontě ve prospěch Pomocných tlapek 

byla naplněna celá částka, o kterou usilujeme! 

Sestry a bratři, jdeme do toho?!          

     


