
SKAUTSKÁ VÝPRAVA 
DO VYŠKOVA

V  souladu s  oddílovým 

plánem jsme o  víkendu 

23.–25.  10.  2015 vyrazili na 

podzimní oddílovou výpravu. 

Tentokrát do Vyškova.

Pod vedením Adepta a Hou-

senky se všech osmnáct dětí 

přesunulo vlakem přes Brno až 

do vyškovské skautské klubov-

ny, která se nachází v krásných 

Smetanových sadech, kde se 

potkali s ostatními vedoucími.

Proběhlo zrychlené ubyto-

vání a  hned nás čekala první 

aktivita. Vydali jsme se do ne-

dalekého aquaparku a  celou 

hodinu jsme si užívali jeho 

nejrůznější atrakce – tobogány, 

perličky, páru nebo dokonce 

venkovní bazén. Hodina utekla 

doslova jako voda a ne všem se 

hned chtělo odcházet. Dokonce 

se nám vedoucím schovávali, 

ale nakonec jsme se i  venku 

před bazénem sešli v  plném 

počtu.  Po večeři si staří čle-

nové procvičili táborové songy 

a ti mladší se zase nějaké nové 

naučili. Na některé už poma-

lu začala padat únava z  celého 

náročného týdne, takže jsme 

to v deset hodin ukončili a ode-

brali se do svých spacáků. Jen 

pár Ježků a jim podobných ne-

zmarů si mohlo večerku ještě 

o hodinu protáhnout a zahrát si 

nějaké deskové hry a povídat si.
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V  sobotu jsme se probudi-

li do mlhavého rána. Budíček 

téměř neměl smysl. Všichni už 

byli stejně vzhůru, takže jsme 

se hned vydali na rozcvičku 

a snídani. Následovala hygiena, 

balení věcí a  odchod na výlet. 

Počasí se mezi tím umoudři-

lo a sluníčko se nám už začalo 

ukazovat v plné parádě.

Cílem byl místní ZOO park. 

Cestou k němu jsme navštívili 

vyškovské náměstí a  také zá-

mecký park, ve kterém jsme 

našli staré piano. Adept nám 

na něj zahrál písničku „Ská-

kal pes přes oves“, kterou jsme 

doprovodili zpěvem. Hned za 

vstupem jsme v  zoo uviděli 

krásné velbloudy. Rozdělili 

jsme se na menší skupinky. 

Každá dostala papír s  úko-

ly, které v  parku musí zjistit, 

a  rozprchli jsme se do všech 

jeho koutů. Potkali jsme se 

s  nejrůznějšími zvířátky, ale 

největší zájem vzbudily ve-

verky a  mladé opičky, u  kte-

rých děti trávily nejvíce času. 

Užívali jsme si příjemně teplý 

podzimní den, nafotili něko-

lik společných fotek a  také si 

zablbli na dětském hřišti. Až 

jsme toho měli dost, tak nás 

čekal přesun zpět do klubovny 

a oběd.

Po obědě jsme se pustili do 

výroby papírových ježků a ma-

lování podzimních obrázků 

s  využitím různě zbarvených 

listů. V některých jsme objevi-

ly netušený talent, ale našli se 

i  takoví, kteří více než výkres 

pomalovali sami sebe.  Aby-

chom jen neseděli, tak jsme po 

svačině vyrazili na zahradu 

před klubovnou, kde jsme hrá-

li různé pohybové hry, u  kte-

rých se vyřádili nejen děti, ale 

i dospělí.

Večeři si každý z nás „vařil“ 

sám. Opékali jsme špekáčky. 

Společnými silami jsme na-

chystali oheň a  pustili se do 

nich. Pomalu se začalo stmí-

vat a  za úplné tmy a  s  plnými 

břichy jsme se vrátili do tepla 

klubovny, kde nás čekala práce 

se stezkami. Dozvěděli jsme se 

pár nových informací o  Mau-

glím mezi vlky a  příhodách 

světlušky Lucinky.

Sobotní večer jsme zakon-

čili zpěvem různých písniček. 

A protože nám už náš zpěvník 

nestačil, přišly vhod i různé po-

hádkové písničky. Po nich jsme 

si popřáli dobrou noc a vydali 

se do spacáků.

Neděle se nesla spíše v  du-

chu úklidu klubovny a přesunu 

zpět do Rosic. Cestou jsme si 

zahráli ještě pár her a po obědě 

jsme zdárně dorazili domů.

Děkujeme všem za účast, za 

spoustu super zážitků a těšíme 

se na další akce.

Děkujeme také městu Rosice, 

které nás aktivně podporuje.

Za oddíl ESOX Rosice zdraví 

a klidné prožití adventu přeje

Petr Sůkal

www.esox.skauting.cz
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