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SKAUTSKÝ DEN
PRO DĚTI

Na začátku září jsme vy-

užili příležitosti uspořádat, 

ve spolupráci se Střediskem 

volného času Rosice, nábor 

nových členů do skautského 

oddílu Esox. Během srpna se 

tedy rozběhly přípravy a  vše 

vypadalo, že šlape jako dobře 

namazaný stroj. Bohužel jsou 

věci, které člověk neovlivní, 

a  mezi ty se řadí i  rozmary 

počasí. Přestože jsme do po-

slední chvíle všichni doufali, 

že to dopadne dobře a bude-

me moci zrealizovat nábor 

tak, jak je nám to nejbliž-

ší – v  přírodě, v  nedalekém 

zámeckém parku, opak byl 

pravdou. Hned od rána bylo 

jasné, že se nám sluníčko 

bude schovávat celý první 

školní den.

Dopoledne jsme se tedy 

pustili do přípravy alterna-

tivního „suchého“ programu. 

Dostali jsme přidělenu míst-

nost s  názvem „Nocležna“, 

kterou jsme proměnili v mo-

derní skautský multikinosál. 

Ve třináct hodin už bylo vše 

nachystáno a my jsme se těši-

li na návštěvníky. Každý pří-

chozí dostal průvodku s  ně-

kolika filmy, které v  našem 

improvizovaném kině musel 

„zhlédnout“. Zhlédnutí spo-

čívalo ve splnění úkolu, které 

si pro budoucí skauty připra-

vili jednotliví filmoví hrdi-

nové. To proto, aby věděli, 

jestli vůbec mají předpokla-

dy pro skauting. Děti se tak 

mohli setkat se Spidermano-

vou sítí, otestovat svůj super-

čich, pomoci brouku Pytlíko-

vi seřadit pohádkové dvojice, 

Sherlockovi vyřešit zapeklité 

případy nebo Shrekovi na-

jít klíč od Fioniny komnaty. 

I přes nepřízeň počasí si tyto 

náročné disciplíny vyzkou-

šely více než dvě desítky dětí 

a  my můžeme s  radostí kon-

statovat, že všichni prošli 

všemi nástrahami na výbor-

nou. Zdá se, že děti z  Rosic 

a okolí mají ty nejlepší před-

poklady pro to, aby se staly 
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vynikajícími skauty, což nás 

velice těší.

Čas jako by se zrychlil a  tři 

hodiny vyhrazené na Den pro 

děti utekly jako voda. Užili jsme 

si příjemné, i  když deštivé od-

poledne a nyní už se těšíme na 

nové kamarádky a kamarády.

Co říci závěrem? Přede-

vším DÍKY! Děkujeme všem 

dětem i  jejich rodičům, kteří 

nás navštívili. Velký dík patří 

také vedení Střediska volné-

ho času Rosice za možnost 

využít jejich zázemí. A v ne-

poslední řadě také našim po-

mocníkům ze spřátelených 

oddílů z Vranovic a Jedovnic.

Za vedení oddílu ESOX Rosice vás 

zdraví Petr Sůkal.

PS: Stále není pozdě se k nám 

přidat! Bližší informace nalez-

nete na našich internetových 

stránkách www.esox.skau-

ting.cz.

ROZVRH HODIN
NEJEN PRO DĚTI…
Tak jak nový školní rok přináší školákům nový rozvrh hodin, tak i my, Klub seniorů Rosice, 

přinášíme všem seniorům po prázdninách nový rozvrh svých aktivit. Najdete v něm den, 

čas, a místo všeho dění, co jsme pro vás připravili.

Stačí se jen rozhodnout, čeho se zúčastnit.

PONDĚLÍ: 14.00–16.00 hod. ve velké klubovně ZKC Rosice
POČÍTAČE A ČÍTÁRNA

Počítače: zde si může každý senior, který má zájem o počítače, vyzkoušet, jaké to je sednout 

si k  počítači, otevřít si internet, najít si různé zprávy jak politické, kulturní, společenské, 

sportovní, tak i různé nabídky obchodních domů apod. Tato setkání by mohla být také vhod-

ná pro seniory, kteří počítač doma mají, ale nejsou si jisti obsluhou nebo by si chtěli vyměnit 

zkušenosti s jinými. K dispozici jsou také všechna DVD z práce Klubu od roku 2010, které si 

můžete prohlédnout na počítači. K dispozici jsou dva počítače s tiskárnou. To vše se děje pod 

vedením paní Aleny Navrátilové.

Čítárna: Souběžně s počítači, ve stejné klubovně, ve stejný čas, otevíráme také čítárnu pro 

seniory. Nejde o klasickou čítárnu, ale nabízíme seniorům prostor k setkávání se navzájem. 

Každý může nezávazně přijít jako na návštěvu, dát si kávu nebo čaj, promluvit si navzájem 

s  přítomnými nebo si vybrat knížku ke čtení, pročíst si časopisy. Bližší informace pí.  Jana 

Konicarová.
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