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tomných v  sále restaurace 

FC  Slovan Rosice 28.  4. Cíl, 

dát přítomným možnost si po-

vykládat, zazpívat a vůbec po-

bavit se, byl díky aktivitě účast-

níků posezení naplněn.

První rekondiční zájezd do 

termálních lázní v  Maďarsku 

byl realizován v  neděli 18.  5. 

Počasí přálo a  účastníci byli 

spokojení.

29. 5. následovalo další z fi l-

mových představení v kině Pa-

norama v Rosicích.

Jednodenní poznávací zájezd 

na Dalešickou přehradu a  za 

památkami UNESCO v Třebíči 

byl uskutečněn 17. 6.

Závěrem prvního pololetí 

a  vstupem do období dovole-

ných a  prázdnin bylo promít-

nutí fi lmu Babovřesky 2 26. 6.

Všech akcí pořádaných 

v prvním pololetí bylo přítom-

no 760 účastníků.

V  měsíci červnu a  červenci 

se naši členové zúčastnili tý-

denních rekondičních pobytů 

v  Jánských Lázních a  v  Dešt-

ném v  Orlických horách při-

pravených Oblastní organizací 

Svazu neslyšících a nedoslýcha-

vých se sídlem v Zastávce. Také 

jim děkujeme.

Velice si ceníme přístupu 

KIC Rosice k  promítání fi lmů 

pro naše členy a  další zájem-

ce u  řad občanské veřejnosti. 

KICu a zvláště pak p. Veškrno-

vi velice děkujeme. Průměrná 

účast na těchto promítáních (94 

přítomných) jistě svědčí o  zá-

jmu o tato pořádání. V promí-

tání budeme pokračovat v dal-

ších měsících počínaje zářím.

Pro druhé pololetí jsme při-

pravili:

14.  9. jednodenní rekondič-

ní zájezd do termálních lázní 

v Mošonmagyárováru

25.  9. fi lmové představení 

v kině Panorama

23.  10. poznávácí jednodenní 

zájezd do Lednice

30.  10. fi lmové představení 

v kině Panorama

V  listopadu fi lmové předsta-

vení v  kině Panorama (termín 

bude upřesněn návazně na 

ustavující zasedání nově zvole-

ného zastupitelstva města.

1.  12. Mikulášské posezení se 

skupinou Olymp v  restaura-

ci FC Slovan Rosice. Předání 

vánočních balíčků imobilním 

členům organizace.

Děkujeme všem, kteří nás 

podporují jak fi nančně, tak 

svojí účastí na akcích naší orga-

nizací pořádaných.

JUDr. Josef Polák

Místopředseda výboru MO STP

NECHTE SVÉ DÍTĚ 
VYRŮST VE SKAUTU!

Dovolte mi, abych touto ces-

tou oslovil vás – rodiče, i  vás 

– holky a kluci. Již na začátku 

září jste měli možnost setkat 

se s  nově vznikajícím rosic-

kým skautským oddílem, a  to 

prostřednictvím Dne pro děti, 

který pořádalo Středisko vol-

ného času Rosice. Pro ty, kteří 

se z nějakého důvodu této akce 

nemohli zúčastnit, jsme při-

pravili článek, který skauting, 

a konkrétně ten rosický, trochu 

přiblíží.

Junák – český skaut je největ-

ší českou skautskou organizací 
Foto: Petr Sůkal
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s  počtem členů překračujícím 

padesát tisíc. Je to promyšlený 

systém výchovy a sebevýchovy 

ke sdíleným hodnotám lidství 

(mezilidské vztahy, férové jed-

nání, pomoc druhým, práce 

na sobě, pokora vůči tomu, co 

nás přesahuje). Určitě jste již 

o  skautu nebo skautech někdy 

slyšeli. Ale o  co vlastně v  tom 

skautingu jde? V  čem by mi 

mohl být prospěšný? To jsou 

jistě otázky, které si zaslouží 

odpověď.

Ve skautu zažijete spoustu 

legrace, získáte nové přátele, 

něco nového se přiučíte, vy-

zkoušíte si dělat tradiční věci 

netradičně, vyrazíte na víkend 

na výpravu, v létě na pár týdnů 

na tábor nebo v  zimě na lyže. 

Využijete jak již staré a osvěd-

čené metody, tak i  moderní 

technologie, například při hra-

ní geocachingu. Poznáte krásy 

nejen naší republiky. Získáte 

kontakty na zahraniční skauty. 

Poznáte sami sebe a naučíte se 

respektovat sebe i ostatní.

Myšlenka založení skautské-

ho oddílu v Rosicích se zrodila 

již před více než dvěma lety. 

Přišel s ní Petr Fischer – Adept, 

který se do Rosic přestěhoval 

s rodiči. Podařilo se mu oslovit 

několik dětí a vznikla družinka 

Ježků, kteří se v  lehce obmě-

něné sestavě schází dodnes. Se 

stejným nápadem, přibližně 

o rok později, přišli břeclavsko-

-vranovičtí skauti Katka a Petr 

Sůkalovi, kteří se do Rosic pře-

stěhovali blíže za prací, a Zde-

něk Selucký. Všichni jsme se 

setkali a  dospěli k  názoru, že 

bychom se mohli společnými 

silami pokusit skautské hnutí 

rozšířit o  další holky a  kluky 

z Rosic a okolí.

Pojďte se tedy na vlastní kůži 

přesvědčit o čem to „skautová-

ní“ je! Schůzky probíhají každý 

pátek od 16 do 18 hodin v míst-

ní faře a  v  prostorách středis-

ka volného času. Na setkání 

s vámi se těší všichni vedoucí.

Za vedení oddílu ESOX Rosice vás zdraví 

Petr Sůkal

PS: Kontakty a  více o  schůz-

kách, o  oddíle a  jeho vedení 

i o tom, proč jsme si zvolili ná-

zev ESOX, se dozvíte na našich 

internetových stránkách www.

esox.skauting.cz.

Foto: Petr Sůkal
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