
JAK JSME ZÁVODILI 
SE SKAUTY

Měsíce duben a  květen se 
nesly ve znamení setkávání 
a  skautských závodů. Nejprve 
jsme se o  víkendu 22.–24.  4. 
zúčastnili střediskového jam-
boree - setkání skautů v Židlo-
chovicích, kde jsme se potkali 
s  holkami a  kluky z  oddílů 
z  Vranovic, Hustopečí, Poho-
řelic, Uherčic, Blučiny a Židlo-
chovic. Nejen že jsme společně 
oslavili svátek sv.  Jiří, patrona 
skautů, ale také jsme poměřili 
síly v  sobotním závodě. Svět-
lušky i vlčata se umístily v dru-
hé polovině startovního pole. 
Nutno vyzvednout výkon 
světlušek Soviček, které závod 
zvládly o  něco lépe než „papí-
rově“ silnější vlčata Surikaty. 
Bylo tedy nad čím přemýšlet 
a co zlepšovat. Jednalo se o ma-
lou generálku před o� ciálním 
závodem vlčat a světlušek, kte-
rý nás čekal první květnovou 
sobotu.

7.  5. jsme se tedy vypravili 
do nedalekých Střelic, kde si 
pro nás místní skauti připra-
vili okresní kolo závodu vlčat 
a  světlušek. V  každé kategorii 
s zúčastnilo 17 hlídek, které se 
utkaly o  postup do krajského 
kola. Celý závod se nesl v  du-
chu střelců a  lotrů, které jsme 
pronásledovali v krásném stře-
lickém okolí. Závod prověřil 
znalosti v  oblasti zdravovědy, 
přírody nebo naší vlasti. Děti 

musely prokázat také manuál-
ní zručnost, fyzickou zdatnost, 
komunikační dovednosti nebo 
logické myšlení. Počasí nám 
velmi přálo a celý výlet jsme si 
všichni parádně užili. A  když 
jsme na závěrečném nástupu 
poslouchali vyhlášení výsled-
ků, byli jsme napnuti až téměř 
do poslední chvíle. Naše kluči-
čí hlídka skončila na krásném 
čtvrtém místě.

Jako velké pozitivum vidím, 
že obě naše družinky obstály 
v  silné konkurenci světlušek 
a vlčat z oddílů, které mají da-
leko delší historii, a zvláště vy-
zvedávám výkon vlčat Surikat, 
která projevila nejen pohotové 
skautské znalosti a  dovednos-
ti, ale i  týmového ducha. Po-

stup do krajského kola nám 
sice o pětibodový vlásek utekl, 
ale i  tak nám udělala velkou 
radost.

Více o  obou zmíněných ak-
cích se dočtete na našich strán-
kách www.esox.skauting.cz 
v sekci kronika, kde také nalez-
nete odkazy na fotogalerie.

Za oddíl Esox zdraví

Petr Sůkal
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