
JARO VE SKAUTSKÉM 
ODDÍLE

Začátek jara se v  našem 
oddíle nesl v  duchu závodů 
a  poměřování ve skautských 
dovednostech. Ježci sestavili 
dva týmy na již tradiční, kaž-
doročně pořádané Středisko-
vé Jamboree. Tým ve složení 
Palačinka, Cože, Opičák, My-
šák a  Amálka skončil bohužel 
kvůli zaváhání v  orientaci na 
13.  místě. Šikovnější se nako-
nec ukázal tým ve složení Vevr, 
Lukas, Otesánek, Mates a  Ko-
řen, který se ziskem 280 bodů 
obsadil stříbrnou pozici, za což 
jim patří velký dík a gratulace.

8.  května, na státní svátek, 
pořádalo rodinné centrum 
Kašpárkov pro děti akci nazva-

nou Pohádkový les. Pomocnou 
ruku zde přiložili Marcel s Kat-
kou, Lenka, Matěj, Otesánek 
a Cože. Prožili spoustu pěkných 
zážitků a podpořili dobrou věc.

A  nakonec se dostalo i  na 
vlčata a  světlušky, kteří se 
12.  května zúčastnili Závo-
du vlčat a  světlušek. Letos ho 
pro nás připravilo středisko 
Domašov v okolí malebné ves-
ničky Rudky. Celý závod byl 
vložen do symbolického rám-
ce stoletého výročí naší repub-
liky. Děti se na připravených 
stanovištích na trati, která byla 
dlouhá téměř 5 km, potkávaly 
s  významnými osobnostmi 
nebo událostmi naší historie. 

Zde měly možnost ukázat své 
dovednosti a  znalosti v oblas-
tech jako jsou fyzická zdat-
nost, logické myšlení, vyhle-
dávání informací, orientace, 
první pomoc, znalost přírody, 
schopnost řešit krizové situace 
nebo třeba kuchařské doved-
nosti. Za náš oddíl jsme vyslali 
dvě soutěžní skupiny z řad So-
viček a jednu skupinu sestavili 
Gepardi. Sovičky rozdělené 
na Úžasné Sovičky a  Nejlepší 
Sovičky se ukázaly jako velmi 
šikovné, protože v  kategorii 
světlušek obsadily páté a  de-
váté místo z celkových čtrnácti 
a postup do krajského kola jim 
tak utekl jen o  kousek. I  Ge-
pardi si vedli dobře – skončili 
sice třináctí, ale zase museli 
měřit síly s více týmy, kterých 
celkem bylo dvacet. Při orga-
nizaci závodu pomáhali i naši 
skauti z  družiny Ježků - Ma-
rika, Cože a Lukas, za což jim 
patří velký dík.

Petr Fischer 
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