
POJĎTE SE SKAUTY 
POZNAT SVÉ HRANICE
Milí turisté, skautský oddíl Esox Rosice pro vás v  květnu 

připravuje zajímavou turistickou akci. Doufáme, že 

v  následujících odstavcích naleznete dostatek motivace 

a připojíte se k nám!

Patřili jste jako malí do skaut-
ské družiny a občas se vám za-
steskne po víkendovkách či 
výletech do přírody? Možná, 
že i  vaše ratolest navštěvuje 
náš oddíl Esox. A nebo možná 
máte, stejně jako my, rádi pobyt 
v  přírodě… Zkrátka a  dobře, 
všechny vás srdečně zveme na 
společný turistický pochod.
Pojďte dál mezi nás skauty.

Bývá lehké přemýšlet nad 
věcmi, které byste chtěli či měli 
dělat; horší pak je se do nich 
skutečně pustit. Pakliže máte 
rádi osobní výzvy, zkuste sami 

sobě dokázat, že žádná vzdále-
nost není tak velká, jak se vám 
zdá. A  nejlepší motivací je ji 
překonávat v  příjemné partě 
lidí různého věku.
Pojďte dál, než si myslíte, že 

ujdete.

Když už se do toho s  námi 
pustíte, tak vám garantujeme, 
že pouze tento rok máte jedi-
nečnou příležitost ujít 66 kilo-
metrů. Své zocelené tělo i svěží-
ho ducha nenechte zahálet a na 
příštím pochodu se společně 
s  námi postavte před novou 
výzvu.

Pojďte dál každý rok.

Pojďte s  námi na PAJDÁL 
– turistický pochod bližším 
i  vzdálenějším okolím Rosic-
ka… budeme rádi, když v  tom 
nezůstaneme sami.

Aby se k nám mohli připojit 
i mladší či méně zkušení turis-
té, připravili jsme také kratší 
variantu pochodu. Zkuste si 
s  celou rodinou projít 27 ki-
lometrovou trasu a  užít si ne-
všedního dne.
Jak na to?

Podívejte se na stránky 
http://esox.skauting.cz/pajdal/, 
kde naleznete všechny potřeb-
né informace.

Podejte si přihlášku a  v  so-
botu 23.  května se sejdeme ve 
Středisku volného času v Rosi-
cích při společném startu.

za skautský oddíl Esox Rosice

Klára Glončáková a Jarda Horák
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