
TÁBOR ROSICKÝCH 
SKAUTŮ

S  příchodem léta tradičně 

vrcholí přípravy na letní tábor. 

Letos již počtvrté. Rok od roku 

nás jezdí víc a víc, tak jsou i pří-

pravy náročnější.

I přes některá drobná úvodní 

úskalí si troufám říci, že se nám 

tábor vydařil a  všech 32 dětí 

i 15 vedoucích se vrátilo domů 

se spoustou dojmů a  zážitků 

a co víc, bez újmy na zdraví, což 

je vždy pozitivní, ale ne vždy 

samozřejmé. 

A co se na táboře dělo? Letos 

jsme se přenesli přímo na di-

voký západ a v tomto duchu se 

neslo i veškeré soutěžní zápole-

ní dětí. Program byl plný dob-

rodružných denních i nočních 

her, tvůrčích činností, sportů, 

zpívání, ale i méně oblíbených 

hlídek nebo letos velmi vydaře-

ného vaření.

Také jsme absolvovali dva 

výlety po okolí. Jeden z  nich 

byl dvoudenní a  vyrazila na 

něj družina Ježků. Trasa vedla 

údolím říčky Rokytné. V krát-

ké době tak mohli porovnat dvě 

krásná údolí nedalekých řek, 

protože při červnovém „puťá-

ku“ k  ukončení školního roku 

si prošli významnou část údolí 

řeky Oslavy. Na obou akcích 

si nejvíce pochvalovali spaní 

„pod širákem“.

Letos jsme tábořili na stej-

ném místě jako v  minulém 

roce a  nejvíce jsme ocenili, že 

po celou dobu tábora v  řece 

tekla voda, což se o  loňském 

stavu řeky říci nedalo. Mohli 

jsme ji tak využít k  mokrým 

radovánkám.

Mnozí členové se posunuli 

také ve skautských záležitos-

tech. Za zmínku stojí zejména 

složení slibu – ti mladší světluš-

kovského a vlčáckého a ti starší 

pak skautského.

Slibový táborák se nám vy-

dařil a  měl tradičně skvělou 

atmosféru. To stejné se bohužel 

nedá říci o tom závěrečném, na 

který přijeli i  rodiče našich tá-

borníků a  další přátelé. Počasí 

nám nepřálo a vydatně se roz-

pršelo. Oheň se tedy nekonal, 

ale užili jsme si alternativní 

program ve velkém společen-

ském stanu – hangáru, do kte-

rého se nás doslova namačkalo 

více než šedesát.
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Poděkování za vydařený tá-

bor patří všem. Vedoucím stá-

lým  – i  těm, kteří se přes rok 

nevěnují pravidelné oddílové 

činnosti a  přesto se rozhodli 

strávit část svého volného času 

s  námi. Rodičům, kteří velmi 

aktivně podporují celou naši 

oddílovou činnost. A  v  nepo-

slední řadě také městu Rosice.

Co říci závěrem? Už teď se 

těšíme na začátek nového škol-

ního roku, kdy se se všemi ka-

marády z oddílu začneme zase 

potkávat na pravidelných dru-

žinových schůzkách a  oddílo-

vých akcích. Těšíme se také na 

další tábor a  jsme zvědaví, ko-

lik nás na něj vyrazí. Dodržíme 

nastavený vzrůstající trend? 

Vždyť na prvním táboře bylo 

pouhých 13 dětí, na druhém už 

19, čtvrtý tábor se zastavil na 

počtu 25 a v letošním roce až na 

již zmiňovaných 32 dětech…

Petr & Petr

Fischer & Sůkal

www.esox.skauting.cz
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