
LÉTO ODDÍLU ESOX
Hned první červencový den 

byl ve znamení společného za-
končení uplynulého školního 
roku. S celým oddílem, včetně 
nejmladších předškoláků Mra-
venců, jsme se vypravili do 
Lesního Hlubokého. Ráno jsme 
vyrazili z  Rosic, prošli jsme se 
Chroustovským údolím, po 
cestě si zahráli několik her a na-
konec jsme došli k našemu cíli 
– chatě, kde jsme si nachystali 
spaní, sehnali dřevo a rozdělali 
oheň. Povečeřeli jsme výborné 
špekáčky a  pustili se do závě-
rečného oddílového hodnoce-
ní. Na odměnu se mohli těšit 
nejpoctivější účastníci všech 
oddílových i družinových akcí. 
Ti opravdu nejlepší dosáhli té-

měř 100% účasti – chyběli pou-
ze na jedné z více než čtyřiceti 
oddílových a družinových akcí, 
které v  průběhu celého roku 
proběhly. Takoví členové si za-
slouží opravdu velké uznání. 
S prázdnou ale neodcházel žád-
ný člen oddílu. Všichni dostali 
svá oddílová trička. V  závěru 
včera jsme si zazpívali oblíbené 
písničky a postupně se odebra-
li do spacáků. Ráno nás čekala 
velice příjemná snídaně – jeden 
z tatínků se nabídl a pro všech 
téměř třicet rosických skautů 
usmažil palačinky. Nakonec 
jsme pomohli posbírat nějaké 
dřevo, poděkovali jsme za noc-
leh i výbornou snídani a přesu-
nuli se domů. S  většinou jsme 

se neloučili na dlouho. Hned za 
týden nás čekal vrchol našeho 
roku – čtrnáctidenní tábor.

Na ten jsme, stejně jako 
v  minulém roce, odjeli do ne-
dalekých Ivančic. V  počtu de-
vatenácti dětí a šesti vedoucích 
jsme se stali svědky rozhovoru 
dvou šílených bratrů – Alber-
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ta a  Herberta, kteří sestrojili 
stroj času a kdy se mladší Her-
bert rozhodl měnit chod dějin 
a  uprchl. Naštěstí měl Albert 
dost rozumu a  požádal nás 
o  pomoc při nápravě Herber-
tových zločinů. Byla to fuška 
a  celých čtrnáct dní jsme mu 
byli v patách. Dostali jsme se do 
různých dob a  pomáhali růz-
ným lidem. Nejvíce práce nám 
dala záchrana dinosaurů v pra-
věku, pomoc při rekonstrukci 
Karlova mostu nebo nápomoc 
mořeplavcům při objevování 
Ameriky. Zajímavá byla také 
výprava do budoucnosti, kde 
jsme se potkali se svými po-
tomky. Nakonec se nám poda-
řilo všechny Herbertovy zlo-
činy napravit a  odměnou nám 
byl nejen vděk druhého z  bra-
trů, ale také trocha sladkostí 
a vybavení pro družinovou čin-
nost nebo krásný pestrobarev-
ný příbor. Ale tábor nebyl jen 

o cestování v čase. Užili jsme si 
spoustu legrace a  táborníci se 
také dozvěděli spoustu nových 
věcí. Vyzkoušeli třeba uvařit 
vajíčko na tvrdo jen v ešusu na 
ohni, který v mokru sami roz-
dělali. Nejstarší členové oddílu 
si splnili „odborku“ plavce – 
dokázali např. plavat v oblečení 
nebo se z něj ve vodě bez pro-
blémů vysvléknout do plavek. 
Mladší táborníci se zase zdo-
konalovali ve znalosti přírody 
při plnění „Přítele zvířat“ nebo 
v  hudebních dovednostech 
v „Muzikantovi“.

Čtrnáct červencových dní 
uteklo jako voda a na závěrečný 
táborák přijali pozvání všichni 
rodiče našich táborníků. Za-
hráli jsme si společnou hru, 
povečeřeli výborný segedínský 
guláš a  společně jsme si užili 
táborový oheň se scénkami, 
písněmi a  příjemným letním 
počasím. Zážitků bylo samo-

zřejmě mnohem více, než aby 
se vešly na stránky Rosy, ale 
pro představu doporučujeme 
prohlédnout oddílovou fotoga-
lerii na adrese http://esoxrosice.
rajce.idnes.cz/

Závěrem mi dovolte malou 
výzvu. Členská základna na-
šeho oddílu se s každým polo-
letím o  malinko rozrůstá. To 
nám samozřejmě dělá radost, 
ale pro nás vedoucí je to vždy 
o něco složitější a moc rádi by-
chom náš tým rozšířili o  mla-
dé vedoucí. Pokud tě těchto 
pár řádků zaujalo a  dočetl jsi 
až sem, máš zájem o  skauting 
a chuť udělat něco dobrého – ať 
už pro děti z oddílu nebo i pro 
svůj dobrý pocit, pak neváhej 
a ozvi se někomu z vedení od-
dílu. Všechny kontakty najdete 
na oddílových stránkách www.
esox.skauting.cz.

Petr Sůkal
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