
ZÁVĚR ROKU 
V ODDÍLE ESOX

Adventní čas uběhl jako 
voda, Vánoce jsou za námi, 
snad každý pod stromečkem 
našel to, co si od Ježíška přál, 
přivítali jsme nový rok a je čas 
se vydat vstříc novým zážit-
kům. Pojďme se ale v  tomto 
čísle Rosy nejprve ohlédnout 
za koncem roku a zjistit, jak jej 
strávili děti i  vedoucí v  oddíle 
Esox.

Užili jsme si spoustu legra-
ce. Kdo by se alespoň na chvíli 
nechtěl ztratit v  bludišti, „za-
plavat si“ v  hromadě balónků, 
sklouznout se na obří skluzav-
ce nebo si prohlédnout útroby 

velkého nafukovacího draka? 
To vše a  ještě mnoho dalších 
atrakcí jsme zvládli, když jsme 
se na konci listopadu vydali 
objevovat nástrahy brněnského 
zábavního parku Bongo.

Kromě pravidelných druži-
nových schůzek nás také če-
kaly dvě mimořádné schůzky 
oddílové. Nejprve jsme před 
mikulášským večerem procvi-
čili vlastní zručnost a  v  právě 
probíhajícím adventu jsme vy-
ráběli vánoční přání a  svícny. 
Musím uznat, že v  některých 
se objevil netušený talent pro 
dekoraci a  jejich výrobky by 

mohly směle konkurovat profe-
sionálnímu sortimentu.

Druhou a  řekl bych, že 
i  v  roce jednou z  nejvýznam-
nějších schůzek byla vánoční 
oddílová besídka. Každý měl 
možnost pomoci Ježíškovi 
a  přinést na schůzku dáreček 
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pro kamaráda z  oddílu. Za-
zpívali jsme si známé i  méně 
známé koledy, dodrželi někte-
ré vánoční zvyky, ochutnali 
od ostatních cukroví a  také se 
zabavili hrami. Jedna z nich mi 
v paměti utkvěla nejvíce; když 
jsme si sedli do kruhu, v jehož 
středu byly různé vzorky lá-
kavého cukroví. Jeho pojídání 
však mělo svá pravidla. Postup-
ně jsme házeli kostkou a každý, 
komu padla šestka, se musel 
obléci do čepice, šály, ruka-
vic a bundy a  teprve potom se 
mohl pustit do jídla. Oblékání 

muselo být opravdu rychlé, 
protože šestka byla neúprosná, 
a  když padla někomu dalšímu 
brzo, tak se museli zase vystří-
dat a z jídla neměl nic.

Těsně před Vánoci jste moh-
li naše členy potkat také při 
předávání Betlémského světla, 
o jehož přivezení do ČR se kaž-
doročně skauti starají.

Co napsat závěrem? Za celý 
oddíl Esox přeji všem úspěšný 
vstup do nového roku, mnoho 
úspěchů.

Je potřeba také poděkovat. 
Děkuji všem, kteří nás pod-

porují, zejména pak rodičům, 
městu Rosice i rosické farnosti 
a  SVČ Rosice, v  jejichž pro-
storách se můžeme na našich 
schůzkách scházet, a  v  nepo-
slední řadě také všem vedou-
cím, kteří se ve svém volném 
čase dětem věnují.

Petr Sůkal

www.esox.skauting.cz
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