
DRUŽINOVÉ A ODDÍLOVÉ
AKCE ESOXU NA SKLONKU ROKU

Družina je základní oddílo-
vou jednotkou. Její členové se 
spolu scházejí na pravidelných 
každotýdenních schůzkách, kde 
spolu tráví cca  2  hodiny času, 
hrají hry a  dozvídají se nové 
nebo oprašují už dobře známé 
znalosti a  dovednosti. Dvě ho-
diny zpravidla utečou jako voda 
a ne vždy se stihne vše, co si ve-
doucí naplánuje. Z toho důvodu 
se podzim nese ve znamení dru-
žinových přespání.

Nejprve se nejstarší družina 
Ježků přesunula v závěru října, 
do nedalekých Neslovic, kde 
přespala v  klubovně spřátele-
ného neslovického skautského 
oddílu. Celá akce, pod vedením 
Adepta, probíhala v duchu utu-
žování týmové spolupráce.

Začátkem listopadu si pře-
spání v klubovně na SVČ užila 
i  družinka našich nejmladších 
členů, Mravenců. Společně 
s Housenkou si zahráli pár her 
venku, a protože už byla pořád-

ná zima, raději se přesunuli do 
tepla, kde vyráběli drobnosti 
s  podzimní tématikou, svačili, 
hráli další hry a  v  neposlední 
řadě si chystali i  svá místečka 
na spaní. Vždyť pro většinu 
z nich to bylo jedno z prvních 
přespání mimo rodinný kruh. 
S  potěšením mohu konstato-
vat, že tuto „prověrku“ všichni 
Mravenci hravě zvládli!

V  průběhu listopadu a  pro-
since se dostane i  na družinku 
holek Soviček a  kluků Surikat. 
V  prvních prosincových dnech 
společně vyrobíme adventní 
věnce a  svícny a  symbolicky 
tento kalendářní rok ukončíme 
oddílovou vánoční besídkou, na 

které si zahrajeme hry s vánoč-
ní tématikou, předáme dárečky 
a  samozřejmě také navzájem 
ochutnáme vánoční cukroví.

Poslední akcí v  tomto roce, 
kde se se skauty z  rosického 
oddílu můžete potkat, bude 
Betlémské světlo, které pro vás 
s  rosickou farností přichystají. 
Vyzvednout si jej budete moci 
v  pátek před Vánoci na rosic-
kém náměstí. Více v připojené 
pozvánce.

Závěr roku je vždy takovým 
milníkem pro bilancování 
a  děkování. Já mohu konsta-
tovat, že skautskému oddílu se 
v Rosicích daří. Dík patří nejen 
samotným členům a  jejich ro-
dičům, ale také všem vedou-
cím, kteří se aktivně podílejí 
na tvorbě programu. Velký dík 
patří také městu Rosice, které 
nás aktivně podporuje a  jehož 
podpory si velmi vážíme.

V  nadcházejícím adventním 
čase přejeme hlavně hodně kli-
du a splněných přání.

Petr Sůkal

www.esox.skauting.cz

BETLÉMSKÉ SVĚTLO PŘIVÁŽEJÍ I ROSIČTÍ SKAUTI
Přijďte si pro Betlémské světlo na Palackého náměstí

v pátek 23. prosince 2016 od 15 do 17 hod.

Mimo jiné se můžete těšit na drobné pohoštění.
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