
SKAUTSKÉ JARNÍ 
PROBOUZENÍ

Příroda se nám pomalu za-

číná ukazovat v  různých pest-

rých barvách a teploty dosahují 

hodnot, které jasně říkají, že je 

škoda zůstat doma.

V  neděli 12.  4.  2015 jsme se 

tedy vypravili na první jarní vý-

let. Tentokrát trochu netradičně 

ve výrazně hojnějším počtu. 

K  dětem se totiž přidali nejen 

rodiče a kamarádi, ale také jejich 

mladší sourozenci. Konečné čís-

lo výletníků se zastavilo na vel-

mi pěkné hodnotě čtyřicet tři.

Z Rosic jsme vyrazili po sil-

nici na Litostrov. Odbočili jsme 

na Okrouhlík, kde nás uchváti-

la mnohá zvířátka a dále jsme 

se vydali po červené značce 

Chroustovským údolím směr 

Domašov. Celou cestu nás 

provázela hra, jejíž cílem bylo 

zbavovat se pomyslného čer-

ného Petra v  podobě prádel-

ních kolíčků, které jsme si taj-

ně předávali. Každých dvacet 

minut proběhlo vyhodnocení 

a u koho se kolíček našel, ten si 

připsal trestné body.

Cesta malebným údolím 

ubíhala jako po másle a v pravý 

čas, kdy se největší hladovci už 

už začali ozývat, jsme dorazili 

k  hájovně. Kluci z  družiny Jež-

ků rozdělali oheň, ostatní začali 

chystat pruty a  nařezávat špe-

káčky. Výborně jsme se najedli, 

dali si nezbytný polední klid 

a došlo i na další hry, do kterých 

se zapojili také rodiče. Minuty 

nezadržitelně plynuly a blížil se 

tedy i  konec našeho nedělního 

putování. To končilo v  Doma-

šově, odkud jsme se autobusem 

přesunuli zpět do Rosic.

Děkujeme všem zúčastně-

ným za jejich aktivní přístup. 

Věříme, že si tuto jarní pro-

cházku užili stejně jako my a tě-

šíme se na další společné akce.

Za vedení oddílu ESOX

Petr Sůkal

TURISTICKÝ POCHOD
Milí příznivci turistiky, skautingu, trápení těla, osobních výzev, hluboké-

ho spánku, sběru lesních plodin či jen náhodní kolemjdoucí, zveme vás 

na turistický pochod okolím rosicka, který se bude konat 23. května 2015.

Vyberte si ze dvou dálkových variant a přidejte se k nám!

PAJDÁL 2015 – 66 kilometrů
PAJDÁLek 2015 – 27 kilometrů
Přihlášky k výletu a podrobné informace naleznete na internetových stránkách 

http://esox.skauting.cz/pajdal/. Pojďte s námi, Pojďte dál, Pojďte na PAJDÁL!
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