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Bývalý exilový skautský náčelník Miloš Miltner žije ve městě Neuenhof
ve Švýcarsku, ale po e-mailu čile komunikuje s ČR.
Již v šesti letech vstoupil jako vlče do oddílu Čs. obce Junáků volnosti (jež se stala 2. 1. 1939 členy Junáka –
pozn. redaktora KNOV) a setrval tam až do zákazu skautského hnutí nacisty v roce 1940.
Po osvobození okamžitě skautoval dále v Praze a jako skaut prožil i druhé rozpuštění Junáka (které skončilo
rozhodnutím ČSM v r. 1951 – pozn. redaktora KNOV).
V roce 1952 přešel se třemi kamarády do Rakouska, kde ale byli zadrženi sovětskou policií a vráceni do ČSR. Po
odpykání sedmiměsíčního trestu vězení byl povolán k útvarům PTP. Zážitky z této doby zpracoval knižně.
V roce 1964 se pokusil bezúspěšně požádat o obnovení skautské organizace. Ta byla vzkříšena až v roce 1968 a
br. Miloš Miltner - Jestřáb ihned založil svůj oddíl.
Po násilném potlačení Pražského jara odešel s celou rodinou do Švýcarska, kde ihned navázal styky s místními
skauty. Nejprve pracoval s několika dětmi exulantů v rámci švýcarského oddílu, ale již v roce 1970 založil
1. oddíl českých a slovenských skautů v exilu. Pro velké úspěchy v práci i propagaci československého
skautingu byl tento oddíl začleněn do švýcarské organizace se všemi právy a výhodami. Tyto byly později
přeneseny i na další vzniklé exilové oddíly ve Švýcarsku.
Jestřáb sám absolvoval Gilwellský kurz a vyučoval na několika Lesních školách. V roce 1975 stál při zrodu
organizace Český a slovenský exilový skauting.
Jestřáb vedl svůj oddíl až do roku 1980, kdy vedení převzala jeho dcera. Br. Jestřáb byl 4 roky členem Evropské
rady ČSES a od roku 1987 až do roku 1992 náčelníkem této organizace.
V roce 1999 založil 1. oddíl oldskautů v zahraničí.
Je neúnavným sběratelem skautských odznaků a jeho sbírka je světoznámá. Sám také řadu odznaků vydal.
Je autorem několika skautských příruček a v době své funkce náčelníka vydával činovnický oběžník Poradní
svitek.
Je členem SOVF a hlásí se k muklům.
Nejblíže v ČR je mu Svaz skautů a skautek České republiky (z jejich webu citujeme části jeho stručného
životopisu), avšak řada členů Junáka s ním je ve styku stále. Nová kniha Skautské století aktivity br. Miloše
Miltnera- Jestřába dvakrát uvádí.

Citát z Křižovatky Junáka: (David Werner) napsal(a) 07.09.2011 v 16:14:17:

Bratr Jestrab
Byl jsem clenem ceskeho skautu pod vedenim bratra Jestraba. Nas oddil se jmenoval Pochoden. Jestrab byl skutecne bezvadny
chlap at jeste dlouho mezi nami zustane.

