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ASTERIX, OBELIX, 
KOUZELNÝ LEKTVAR 
A ODDÍL ESOX

V  předposlední listopadový 
víkend se celý náš oddíl vydal 
na svou první vícedenní výpra-
vu. Čekal nás víkend plný her 
i drobných povinností. Doneslo 
se k nám totiž, že statní Galové 
mají problémy s Římany, kteří 
se snaží dobýt jejich vesnici.

Obyčejně by to pro ně nebyl 
žádný problém, tentokrát ale 
Panoramix zapomněl recept 
na kouzelný lektvar, a  proto 
Asterix s  Obelixem požádali 
náš oddíl o  pomoc při sbě-
ru tajných ingrediencí. Gal-
skou vesnicí se pro nás stal 
Mikulov.

V  pátek jsme dorazili na 
místo. Ubytovali jsme se 
přímo u  Majestatixe v  bu-
dově Správy CHKO Pálava. 
Po večeři nás čekalo první 
setkání s  našimi hostiteli 
Asterixem a Obelixem. Aby-
chom s  novými kamarády 
vytvořili přátelskou atmosféru, 
nemohla chybět druhá největší 
galská zábava – lov divočáků 
(tou první je boj s  Římany…). 
Večer jsme zakončili zpěvem 
s kytarami.

V sobotu jsme se po rozcvič-
ce a snídani vydali na strastipl-
nou cestu za získáním přísad 

do kouzelného lektvaru. Nejpr-
ve jsme sledovali záludné šipky, 
které nás dovedly až na Svatý 
kopeček, kde jsme získali první 
ingredienci.

Přestože byla zima, jak se pa-
tří, nenechali jsme se odradit. 
Zahřáli jsme se u hututu honič-
ky a posilněni svačinou jsme se 

Foto: archiv skautského oddílu ESOX

38 ROSA 1/2015



pustili do plnění dalších úkolů. 
Všechny týmy za ně získaly 
další přísady! Cestou zpátky 
jsme obešli zatopený lom a pro-
šli listopadovým Mikulovem 
až zpět na náměstí, kde jsme 
přespávali.

Protože některé přísady lze 
sbírat pouze po setmění, vyro-
bili jsme si po obědě speciální 
galské lucerny. Ani jsme je má-
lem nestihli dokončit a  už už 
nás zpovídal správce galského 
lesa, kterého naštvalo, že jsme 
včerejší kance lovili bez povole-
ní. Naštěstí se nám podařilo ho 
uklidnit a domluvili jsme se, že 
povolení si vyřídíme dodateč-
ně. Nebylo to ale tak jednodu-
ché. Na úřadě nás honili z patra 
do patra, pro ten formulář, pak 
zase pro jiný, vyplnit dotazník 
a  žádost o  povolení a  žádost 
o  udělení žádosti… No prostě 
blázinec.

Vyřizování povolení zabra-
lo tolik času, že už dávno byla 
tma a  mohli jsme jít sbírat 
noční přísady. Společně jsme 
došli na úpatí skalky, na které 
se majestátně rozprostírá Kozí 
hrádek, a  odtud až na vrchol 
jsme se vydali každý sám pou-
ze po svíčkách. Zejména pro 
mladší skautky a skauty to bylo 
opravdu náročné. Ale zvládli to 
všichni.

Po návratu do galské ves-
nice jsme Panoramixovi při-
nesli všechny získané přísady. 
Když je uviděl, pomalu si začal 
vzpomínat na správný postup 
přípravy kouzelného lektvaru. 
Netrvalo to dlouho a  Asterix 

s  Obelixem se mohli radovat, 
že už cítí tu pro ně velmi zná-
mou vůni. Příprava se poda-
řila a  chrabří Galové, i  díky 
našemu přispění, mohli dále 
odolávat dotěrným Římanům. 
Sláva! Sobotní večer tedy patřil 
oslavám.

Po úspěšné sobotě jsme se 
v  neděli věnovali tak trochu 
více sobě. Zopakovali jsme si 
základní skautské znalosti, kdo 
chtěl, mohl si splnit úkol ze své 
skautské stezky. Po obědě jsme 

po sobě uklidili, rozloučili se 
a vydali se na zpáteční cestu.

Děkuji všem zúčastněným za 
pomoc Galům. Všichni proje-
vili statečnost i důvtip. Věřím, 
že si akci užili stejně jako já, 
a těším se na další výpravy.

Petr Sůkal

P. S.: Fotky z akce si můžete 
prohlédnout na našich inter-
netových stránkách www.esox.
skauting.cz.
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