
ZPRÁVY ZE 
SKAUTSKÉHO 
ODDÍLU ESOX

Po čase se vám opět hlásí-

me s  novinkami ze skautské-

ho oddílu Esox Rosice. Jako 

obvykle byl závěr roku nabitý 

akcemi. Jako první vyrazila 

v  půlce listopadu dívčí část 

našeho oddílu na víkend do 

Brna, kde se věnovaly ruko-

dělným činnostem, znalosti 

přírody a  v  neposlední řadě 

navštívily brněnské planetári-

um. Dále se někteří naši starší 

členové zapojili do přípravy 

a realizace Strašidelného bálu. 

Poděkování patří hlavně Pala-

čince a Lukasovi, kteří nás ce-

lým večerem provedli, ale také 

Natálce a Cožemu.

Následoval další nabitý 

víkend, kdy pro změnu chla-

pecká část oddílu vyrazila do 

Jihlavy. Absolvovali jsme ce-

lodenní výlet, kde jsme si uži-

li spoustu zábavy, nejen při 

lovení kešek, ale například 

i při rozdělávání ohně a vaře-

ní guláše v zasněžené přírodě. 

Na závěr nás čekala prohlídka 

jihlavského podzemí, které se 

v  tento mikulášský víkend 

čerty jen hemžilo. 

První prosincovou neděli 

odpoledne se v  Rosicích děv-

čata věnovala pečení perníčků, 

jež potom nabídla při rozdá-

vání Betlémského světla, které 

se již tradičně konalo v  před-

vánočním týdnu na náměstí. 

Doufáme, že jste také přišli 

ochutnat.

Společný kalendářní rok 

jsme uzavřeli na vánoční besíd-

ce, kde jsme si užili spoustu zá-

bavy a ochutnali opravdu velké 

množství cukroví. Rodiče se 

tentokrát opravdu vytáhli.
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Začátek roku se nesl ve zna-

mení Tříkrálové sbírky, kde 

jsme jako každoročně spolu-

pracovali s  rosickou farností. 

Celkově se na dobrou věc vy-

bralo 71 395 Kč, což není vů-

bec špatný výkon. Abychom 

nezapomínali ani na pomoc 

zvířátkům, obě naše skautské 

družiny, kluci Jeleni a  holky 

Neonky, se pustily do výroby 

ptačích krmítek.

V novém roce se dáváme opět 

do práce, čeká nás spoustu tra-

dičních akcí, ale také několik, 

které jsou nám zatím neznámé. 

Už teď ale můžu prozradit, že 

některé naše členy čeká velké 

letní zahraniční dobrodruž-

ství – vydávají se na největší se-

tkání skautek a skautů – Jambo-

ree, které se koná jednou za čtyři 

roky a které se letos uskuteční až 

za velkou louží v Západní Virgi-

nii. V některém z našich dalších 

příspěvků se tomuto tématu bu-

deme věnovat podrobněji a slíbit 

můžeme také nějaké povídání – 

vše se včas dozvíte.

Petr Fischer

www.esox.skauting.cz

https://www.facebook.com/

oddilesoxrosice/
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