
SKAUTSKÉ OKÉNKO
Po čase se Vám opět hlásíme 

s  informacemi nejen o  akcích 
již proběhlých, ale i  těch nad-
cházejících. Protože toho bylo 
více, tak to vezmeme hezky 
popořádku.

Těsně před Vánoci jste nás 
měli možnost vidět na akci 
Betlémské světlo na náměstí 
v  Rosicích  – tam jsme, krom 
Betlémského plamínku, při-
pravili i  drobné pohoštění - 
světlušky Sovičky napekly per-
níčky se skautskou tématikou. 
Samotná akce letos proběhla 
v režii družiny Ježků.

Po Vánocích proběhla již tra-
diční Tříkrálová sbírka, které 
jsme se letos zúčastnili v oprav-
du hojném počtu, a  tím jsme 
pomohli podpořit dobrou věc. 
Poděkování patří nejen dětem, 
které koledovaly, ale i  vedou-
cím. Letos bylo počasí o pozná-
ní přívětivější než na loňském 

ročníku, což se promítlo i  na 
fi nální vybrané částce.

Následovala akce Ježků, kteří 
místo schůzky navštívili kužel-
nu a měli tak možnost (někteří 
úplně poprvé) vyzkoušet, jak 
jsou v kuželkách silní. A oprav-
du se našli jedinci, kteří překva-
pili i sami sebe. 

Další již tradiční akcí byl 
oddílový Uzlař, letos poprvé 
připravovaný našimi staršími 
skauty Palačinkou a  Otesán-
kem z družiny Ježků. Nutno po-
dotknout, byl to vydařený debut 
jejich dráhy začínajících vedou-
cích. Celá akce se nesla v duchu 
Dne zamyšlení, což je skautský 
svátek, který slaví skauti na ce-
lém světě 22. února. V tento den 
se narodil zakladatel světového 
skautingu Sir Robert Baden-
-Powell i jeho manželka, spolu-
zakladatelka dívčího skautingu 
Olave Baden -Powell. Palačinka 

s  Otesánkem nás celým uzlo-
vacím odpolednem provedli 
právě v  roli obou oslavenců 
a prověřili nejen znalosti našich 
členů, ale i  jejich šikovnost při 
různých uzlovacích úkolech. 
Nejlépe si tentokrát vedla děv-
čata ze Soviček a někteří Ježci, 
u těch by to už ale měla být sa-
mozřejmost. 

V  druhém březnovém ví-
kendu dívčí část oddílu, do-
plněná Marcelem, vyrazila do 
Lelekovic chytat Lelky. Užili 
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si prosluněný víkend, spoustu 
legrace a  také si odtud dovezli 
překrásná vlastnoručně batiko-
vaná trička.

V  březnu se vydala na svou 
víkendovou výpravu i chlapská 
část oddílu. Akce pod názvem 
„Dvě noci na Pernštejně“ pro-
běhla nedaleko hradu Pernštej-
na v Doubravníku. Ústředním 
tématem bylo: Muži nejvíc sluší 
sólo! Kluci si tak museli nejen 
vše poctivě naplánovat, ale 
i  uvařit, nachystat. Zejména 
pro vlčata Gepardy byl tento 
výlet důslednou přípravou na 
Závod vlčat a  světlušek, kte-
rý proběhne začátkem května 
a kde opět po dvou letech změ-
ří síly se stejně starými vlčaty 
z jiných oddílů v rámci okresu 
Brno  – venkov. O  výsledcích 
Vás budeme informovat i  zde 
na stránkách Rosy.

Děkujeme za pozornost. Za 
skautský oddíl Esox Rosice 
zdraví

Petrové Fischer a Sůkal (Adept 

a Marcel)

www.esox.skauting.cz

Vážení občané Rosic,
požádal mě o  spolupráci p.  starosta obce Čeložnice, 

který by rád vydal „ Knihu vzpomínek“ paní Bedřišky 
Jandáskové, a  touto cestou hledá její potomky k udělení 
souhlasu.

Paní Bedřiška Jandásková napsala své vzpomínky 
v  r.  1926 v  Rosicích u  Brna a  dle úvodní strany, kterou 
mi poskytl p. starosta a dovoluji si ji zveřejnit, měla se do 
Rosic přestěhovat po roce 1920.

Její „Kniha vzpomínek“ je na obec Čeložnice v období 
roků 1910 – 1920, když zde žila se svým manželem. Ten 
působil na čeložnické škole jako učitel.

Dle úvodní strany zemřela paní Bedřiška Jandásková 
12. 12. 1948.

Touto cestou bych chtěla požádat obyvatele Rosic, 

zda by někdo znal paní Bedřišku Jandáskovou, popří-

padě věděl, kdo jsou její potomci, aby poskytl informaci 

na radnici města Rosice p. Jaroslavě Trandové nebo se-

kretariátu starosty.

Za poskytnuté informace děkuje také p.  starosta obce 
Čeložnice.

Mgr. Jaroslava Trandová
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