
CO DĚLÁ ČERT 
VE SKAUTSKÉ 
KLUBOVNĚ?

Nejen tasmánský čert, ale 
i  roháč obecný či lachtan šedý 
navštívili jednotlivé družinky 
dětí v posledních dvou měsících. 
Záleželo pak jen na šikovnosti 
dětí, jestli dané zvířátko u  nás 
zůstane. Řeč je o celoroční hře, 
do které jsou zapojeny skautské 
oddíly spadající pod středisko 
Vranovice. Měsíčně ze střediska 
dojde výzva k  zachránění dvou 
či tří ohrožených druhů zvířat. 
Starší zachránci – skauti z druži-
ny Ježků – plní úkoly hodné sku-
tečných mužů! Tak třeba, kdo 
z  nás by dokázal vyrobit kom-
pas? Mladším světluškám a  vl-
čatům jde práce od ruky a hrdě 
hlásí stoprocentní úspěšnost.

Zvířátka jsou naší velkou in-
spirací, a tak se jednotlivé dru-
žinky rozhodly, že ve svém ná-
zvu ponesou právě zvíře. Starší 
kluci jsou o� ciálně družinou 
Ježků. V lese se cítí jako doma 
a  žádné dobrodružné výpravy 
se nezaleknou. Mladší světlu-
šky a  vlčata jsou děti mrštné, 
učenlivé a  hravé. Shodli se, že 
si budou říkat Lvíčata. Benja-
mínci, živí předškoláci, kteří 
mají nevyčerpatelné množství 
energie, se nemohou jmenovat 
jinak než Mravenci.

Nesmíme zapomenout na 
slíbené informace z  drakiády, 
protože tato drobná výprava 
ke Svaté Trojici se vydařila na 

výbornou! Po celý rok jsme se 
s  dětmi nemohli dočkat, jak 
těm papírovým příšerám pro-
větráme křídla. A  že vítr ne-
zafoukal? To nikomu nevadilo. 
Co neměli draci v  křídlech, 
měli jsme přeci v nohách, a tak 
se k obloze vznesli draci nejrůz-
nějších tvarů a barev. Později se 
k nám přidali rodiče dětí a spo-
lečně jsme se pustili do opékání 
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těch nejlahodnějších špekáčků 
– prvních družinových.

Klidný a sváteční předvánoč-
ní čas vstoupí i do našich skaut-
ských kluboven. V  prosinci se 

společně vydáme na náměstí 
Palackého, kde bude slavnost-
ně rozsvícen rosický vánoční 
stromeček. Poslední skautskou 
schůzku tohoto roku si zpříjem-

níme zpíváním koled, pojídá-
ním sladkého cukroví i hraním 
našich nejoblíbenějších her.

Přejeme vám, abyste si také 
naplnili domov sváteční poho-
dou a radovali se z přítomnosti 
těch, které máte rádi. Sejděte se 
společně u  rozsvíceného Bet-
lémského světla, které z  místa 
narození Ježíše Krista dopra-
vují do vašich domovů skauti 
z  celé Evropy, a  připomeňte si 
symboliku vzácného okamžiku 
míru a přátelství.

Za skautský oddíl Esox Rosice vám klidný 

čas adventu přejí

 Klára Glončáková

a Katka, Petr, Adept, Jarda a Zdeňa

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

v úterý 23. prosince 2014 od 15 do 17 hod.
Mimo jiné se můžete těšit na drobné pohoštění
a kulturní program.
Část dětí se také vypraví do domova seniorů.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROSICÍCH
V sobotu 3. ledna 2015 od 09:00
proběhne v Rosicích, za spolupráce skautů a farnosti,
Tříkrálová sbírka
Výtěžek sbírky bude použit pro charitativní účely.
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