
VSTUP DO PÁTÉHO 
SKAUTSKÉHO ROKU

Letos v  září se začal psát 
pátý rok existence našeho od-
dílu. Po táboře už nám všem 
prázdniny přišly dlouhé a  tak 
jsme se těšili na zahajovací 
schůzku, na které se nás sešly 
přesně čtyři desítky. A protože 
i  letos se mezi námi objevily 
nové tváře, byla tradičně v du-
chu seznamovacích her. Děti 
vytvořily družiny namíchané 
věkem i pohlavím a měli plnit 
různé úkoly. Například zjistit 
co v dané skupině mají všichni 
společné. Dozvěděli jsme tak 
třeba i  překvapivé informace 
o  tom, že všichni rádi dýchají 

vzduch. :)
Což o  to, zahajovací schůz-

ka, to je tradiční věc, ale v ob-
lasti schůzek se nám tu objevi-
lo několik novinek. Nejstarší 
členové oddílu už dorostli do 
tzv.  roverského věku a  kromě 
toho, že se nově budou věnovat 
vedení jednotlivých družinek 
mladších členů, čeká je také 
vlastní zábava a rozvoj v rám-
ci programu, který bude ušitý 
jim na míru. První taková akce 
byla roverská zahajovačka, ale 
to vlastně lehce předbíhám. 
Pár hodin před ní proběhla 
akce Den bez aut, do které jsme 

se právě s touto nově vzniklou 
roverskou družinou aktivně 
zapojili. Úkolem členů této 
družiny bylo pomoci s organi-
zací celého odpoledne - ti kteří 
se na akci k  radnici a  zámku 
vypravili, je jistě podle tradič-
ních skautských šátků poznali. 
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Všichni ke svěřenému úkolu 
přistoupili s  nadšením a  zod-
povědností, za což jim patří ve-
liká pochvala. Hned od pomy-
slných „roverských plenek“ si 
tak mohli vyzkoušet, jaké to je 
dostát heslu, které tuto skaut-
skou věkovou kategorii dopro-
vází, a  které zní SLOUŽÍM. 
Bezprostředně na Den bez aut 
navázala již zmíněná roverská 
zahajovací schůzka. Obsaho-
vala krátké večerní putování 
se zamyšlením, volbou názvu 
družiny, posezením u  ohně 
a  brzkým ranním vstáváním 
a  přesunem do lanového par-
ku, kde si někteří opravdu sáhli 
až na dno svých fyzických sil. 
Víc prozrazovat nebudu, snad 
jen to, že název této družiny 
zní Fénix.

První říjnová sobota byla 
jako stvořená k  toulání pří-
rodou. To skvěle zapadalo do 
našeho plánu a  s  chlapeckou 
skautskou družinou Jelenů 
jsme vyrazili na výlet z Želešic 
do Střelic. Cestou jsme se vě-
novali povídání, geocachingu 
nebo hraní her. Jedna se nám 
obzvláště zalíbila, byla to slov-
ní hra Kontakt, která nás chví-
lemi úplně pohltila. Nakonec 
jsme ušli krásných 15 kilomet-
rů a užili si opravdu téměř letní 
počasí.

V  neděli 14.  10. se vydaly 
světlušky Sovičky do zábavní-
ho parku Bruno v Brně. Účast 
byla kompletní a  dorazilo 
všech 9 soviček! Holky si za-
skákaly na trampolínách, pro-
jely se na tobogánech, ztrácely 

a nacházely se v bludištích a lo-
zily ve výškách. Podle úsměvů 
na tvářích si troufám říct, že si 
Bruno holky opravdu užily! To 
vlčatům, těm je lépe v přírodě 
a tak vlčácká družina Gepardů 
také nezůstala zkrátka a  vy-
razila objevovat zákoutí rosic 
a okolí v sobotu 20. 10.

Říjen byl opravdu nabitým 
měsícem a  každý víkend nás 
čekala nějaká akce. Ta posled-
ní proběhla v sobotu 27.  října. 
Připojili jsme s k oslavám stého 
výročí vzniku samostatného 
československého státu. Zú-
častnili jsme se zasazení stro-
mu svobody a  poté i  pietního 
aktu u  sochy T. G. Masaryka. 
V  rámci těchto oslav jste měli 
možnost také navštívit náš 
skautský stan, ve kterém byla 
pro zájemce možnost uvázat 
si tradiční skautský turbánek 
nebo se dozvědět zase něco 
více o skautech.

Na závěr mi dovolte zreka-
pitulovat ještě krátký přehled 

akcí, kterých se v říjnu účast-
nili naši členové - Martin Ša-
backý (Cože) vyrazil na první 
víkendovou část rádcovského 
kurzu Helianthus, který se 
rozhodl absolvovat, dále če-
kalo Kubu Masára (Otesán-
ka) další víkendové setkání 
v  rámci přípravy na celosvě-
tové skautské setkání v  USA, 
kterého se zúčastní a nakonec 
vyrazila na závěrečný víkend 
čekatelského lesního kurzu 
Trinity i  naše skvělá vedou-
cí Bára Janková (Housenka), 
která zde působí jako člen 
instruktorského týmu. Dě-
kujeme všem za jejich energii 
a aktivitu, kterou do fungová-
ní oddílu i  jiných skautských 
akcí vkládají.

Za oddíl Esox Rosice zdraví

Petr Sůkal - Marcel

www.esox.skauting.cz

https://www.facebook.com/

oddilesoxrosice/
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