
OHLÉDNUTÍ 
ZA PODZIMEM 
V ODDÍLU ESOX ROSICE

Po prázdninách jsme se 
všichni sešli na Zahajovací 
schůzce a to i s našimi novými 
členy, kterých letos bylo téměř 
deset. Zahráli jsme si pár her, 
seznámili se s  nováčky a  roz-
dělili jsme se do družin – letos 
do tří. Nejstarší jsou Ježci  – 
k původní sestavě přibyli starší 
členové ze Soviček a  Surika-
tů a  stala se z nich tak celkem 
početná družina. Sovičky zase 
do svých řad přibraly děvčata 
z  bývalých nejmladších Mra-
venců. Chlapecká družinka 
Surikatů se demokraticky roz-
hodla přejmenovat na Gepardy 

a kromě Mravenců se rozrostla 
i o dva nováčky.

A co jsme zažili? Podzim byl 
opravdu nabitý  – kromě běž-
ných schůzek, které se konají 
jednou týdně, měly Sovičky 
svůj družinový výlet. Prošly 
se Přírodním parkem Bobra-
va, pobavily se na průlezkách 
a  kolotočích, něco nového se 
přiučily, například o  mapách, 
a krásný podzimní den zakon-
čily drakiádou na sv.  Trojici, 
kde kromě draků byly připra-
veny ještě další super aktivity. 
Gepardi a  Ježci se týden nato 
vypravili na výlet společně a to 
z  Ivančic lesem okolo Hlíny, 
přes Tetčice až do Rosic. Ně-
které mladší členy to trochu 
zmohlo, ale dobrá nálada pře-
vládla. Krom hub, kterých jsme 
pár našli, si někteří všeteční 
členové donesli domů suvenýr 
v  podobě cukrové řepy  – zřej-
mě v  dobré víře, že maminky 
budou nadšené. Ty své nadšení 

neskrývaly. V listopadu jsme se 
vydali do Brna. Sovičky a  Ge-
pardi společně do VIDA cen-
tra, Ježci poznávali jiné, spíše 
kulturní krásy jihomoravské 
metropole.

V  prosinci nás čeká, jako 
každoročně, Vánoční besídka, 
letos 15. 12., a samozřejmě vel-
ká společenská akce Betlémské 
světlo  – to nás čeká o  týden 
později, v pátek 22. 12.

Závěrem Vám děkujeme za 
přízeň v  letošním roce. A  do 
toho dalšího, pro Česko velmi 
významného jubilejního roku 
2018, přejeme vše dobré a hlav-
ně hodně dobrých zážitků. 

Petr Fischer
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO PŘIVÁŽEJÍ 

I ROSIČTÍ SKAUTI
Přijďte si pro Betlémské světlo na Palackého náměstí v pátek 22. prosince 2017 od 16:30 hod.

Mimo jiné se můžete těšit i na drobné pohoštění.
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