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NABITÉ
SKAUTSKÉ JARO
V  průběhu dubna a  května proběhlo hned několik 

skautských akcí, kterých jsme se zúčastnili a které stojí za 

zmínku.

V  dubnu se jednalo o  stře-
diskové Jamboree – sraz oddílů 
z  naší nadřízené skautské jed-
notky, v  rámci kterého proběhl 
celostřediskový závod skautek, 
skautů, světlušek i  vlčat. Zú-
častnili se ho také družiny ze 
sousedního židlochovického 

střediska. V  této silné konku-
renci vyzdvihuji především 
výkon vlčat Surikat a  světlušek 
Soviček. Kluci obsadili druhé 
místo a holky byly v těsném zá-
věsu na místě třetím. V kategorii 
vlčat a světlušek nás tak předčily 
pouze hustopečské Čekanky, 

kterým gratulujeme. Přestože 
počasí bylo vskutku aprílové, 
tak akce splnila svůj účel a všich-
ni jsme si užili spoustu legrace 
s  ostatními oddíly. Celkem se 
nás sešlo cca 250.

Další významnou akcí byl 
Skautský dobrý skutek, v rám-
ci kterého jsme společně s dět-
mi i  jejich rodiči a  sourozenci 
uklidili a  lehce prořezali okolí 
Říčanského potoka v  úseku za 
kuželnou. V  průběhu dne se 
nás sešlo více než padesát a po 
týdenním dešti jsme si užili 
příjemný slunný den, udělali 
spoustu práce, opekli si špekáč-
ky a v neposlední řadě jsme se 
zase o něco více sblížili a užili 
si spoustu zábavy.

Svátek práce oslavili kluci ze 
Surikat výletem z Omic do Ro-
sic. Nejvíce srandy si užili při 
hrách Trojnožka a Nálety. Dru-
žina Ježků v květnu vyrazila na 
Svojsíkův závod, kde se utkala 
v  nejen skautských znalostech 
a  dovednostech s  družinami 
z  celého okresu Brno venkov. Foto: Petr Sůkal
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NA ČARODEJNICE S HASIČI
30. dubna na rosickém kolbi-

šti v odpoledních hodinách po-
stupně přivítala čarodejnice 205 
dětí, které žádala o  pomoc se 

sesbíráním ingrediencí na kou-
zelný lektvar. U kolegyň splnili 
úkol, za který dostali surovinu 
do lektvaru. S plným pytlíkem 

čarodějnických pochutin se děti 
vrátily za čarodejnicí a  její po-
mocnicí, které dětem zkontro-
lovaly obsah a když je neošidily, 
obdržely sladkou odměnu.

Mužské osazenstvo se po-
staralo o  hranici, malé ohýnky 
na opékání, posezení, dřevo na 
pálení. Taktéž v režii hasičů bylo 
připraveno občerstvení, které 
hasilo odpolední žízeň, celoden-
ní hlad a večer jak se ochladilo, 
vařily se zahřívací lektvary.

Děkujeme všem dětem, ro-
dičům, kamarádům, že přišli 
s  námi si odpoledne zahrát, 
opéct si buřtíka, posedět do ve-
černích hodin, zazpívat si s ka-
pelou při fi lipskojakubské noci 
a podpořili nás.

Děkuji rosickým hasičům, 
jejich partnerkám a  členům 
kroužku mladých hasičů za je-
jich čas a poskytnutí vlastních 
sil na uskutečnění dětského od-
poledne a pálení čarodejnic.

Hana Humpolíčková

starostka sboru

Čekaly je disciplíny jako šikov-
nost, byrokracie, první pomoc 
a další. A chcete-li vědět, jak se 
Ježkům dařilo, mrkněte se na 
naše stránky.

Poslední květnovou akcí 
byla celooddílová výprava 
na okresní chatu pod Ketko-
vákem. Vyrazili jsme tak do 
malebného údolí říčky Oslavy 

a  Chvojnice. Hlavním cílem 
bylo prověřit naše nejmladší 
členy, benjamínky Mravence, 
jak jsou schopní zvládnout ví-
cedenní akci a připojit se k nám 
v létě na tábor.

Mimo pravidelné schůzky 
nás čekají v  červnu družinové 
výlety a celý oddíl společná zá-
věrečná schůzka, na které bude 

vyhlášeno celoroční bodování. 
Předáme ocenění Zlatá štika, 
které dostanou nejpoctivější 
účastníci oddílových a  dru-
žinových akcí a  v  neposlední 
řadě vyhlásíme výsledky celo-
roční hry.

Petr Sůkal

www.esox.skauting.cz

Foto: Hana Humpolíčková
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