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SKAUTSKÉ TAMTAMY
V únoru proběhla již tradič-

ní oddílová akce věnovaná Dni 
zamyšlení, což je mezinárodní 
svátek přátelství, který slaví 
skautky a  skauti celého světa 
22. února. Toho dne se narodi-
li zakladatel skautingu, sir Ro-
bert Baden -Powell a  jeho žena 
Olave Baden -Powell, spoluza-
kladatelka skautingu dívčího. 
Proto toho dne skauti přemýš-
lejí o  sobě, vzájemně si přejí, 
organizují různé hry v  terénu 
nebo se setkávají u ohňů.

Setkání našeho oddílu se při 
této příležitosti nese v  duchu 
prověření manuální zručnos-
ti u  vázání uzlů. Soutěžíme 
o nejrychlejšího a nejšikovněj-
šího uzlaře a taky se vždy něco 
nového přiučíme. V  letošním 
ročníku se velmi osvědčili 
mladší členové z  družin So-
viček a  Gepardů, kteří směle 
šlapali na paty nejzkušenějším 
oddílovým matadorům. 

Celou akci si pro nás tento-
krát připravila sehraná dvojice 

Lukas a Cože. Zejména druhý 
jmenovaný tak prakticky apli-
koval poznatky získané na 
brněnském rádcovském kur-
zu Helianthus, který nedávno 
úspěšně absolvoval.

Jak již bylo zmíněno, Den 
zamyšlení slaví skautky 
a  skauti po celém světě. Je 
ještě několik událostí, které 
se týkají celosvětového skau-
tingu. Tou nejvýznamněj-
ší z  nich je jistě celosvětové 
skautské setkání, tzv. Jambo-
ree. Koná se jednou za čtyři 
roky. To následující, proběh-
ne letos v  létě v  USA. A  my 
máme to štěstí, že na něm 
budeme mít i  dva zástupce 
z  našeho oddílu (Otesánka 
a  Cožeho). Pokud vás zajímá 
více, prostudujte následující 
pozvánku a  přijďte Jamboree 
zažít trochu blíže…

Petr Sůkal – Marcel

Jakub Masár – Otesánek

Martin Šabacký – Cože

www.esox.skauting.cz
Foto: Petr Sůkal
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ČINNOST SVAZU TÉLESNĚ 

POSTIŽENÝCH ROSICE Z.S. V ROCE 2018

Naše činnost je zaměřena na 
organizaci a  realizaci volnoča-
sových společenských aktivit, 
sledování a  vyhodnocování re-
alizace legislativních a  jiných 
opatření ve prospěch tělesně 
postižených.

Naše organizace má v  sou-
časnosti 223 členů z  Rosic, Za-
stávky, Tetčic a z dalších 16 obcí 
z našeho okolí. Na začátku roku 
připravujeme plán akcí pro 
naše členy a  i pro ostatní obča-
ny. V březnu se konala Výroční 
členská schůze, které se zúčast-
nilo 109 členů. Byli přítomni 
zástupci OÚ, za Rosice pan 
starosta Jaroslav Světlík, za Za-
stávku pan starosta Petr Pospí-
šil a za Tetčice pan starosta Jan 
Šon. Naši činnost hodnotili jako 
dobrou. Poděkovali jsme jim 
za dotace, které podporují naši 
činnost. Kulturní vložkou bylo 
vystoupení malých mažoretek 
Hvězdiček při SVČ Rosice.

Teď něco o  našich akcích.
Pořádali jsme dva poznávací zá-
jezdy. První byl v měsíci červnu 
po trase Telč, Dačice a Slavoni-
ce. Druhým v měsíci říjnu byla 
návštěva Litomyšle a  jeho oko-
lí. Celkem 98 účastníků bylo 
s  programem spokojeno. Další 
akcí byly dva rekondiční zá-
jezdy v měsíci květnu a září do 
termálních lázní v  Maďarském 
Mosonmagyaróváru. Účastnilo 
se 87 občanů. Další akce jsou 
kulturního charakteru. Dvakrát 
do roku se v restauraci na hřišti 
Slovanu Rosice se setkáváme se 
skupinou Olymp.Akce se konají 
každý rok. První byla v  měsíci 
dubnu před Velikonocemi. Dru-
há se konala v prosinci jako mi-
kulášská nadílka. Na obou ak-
cích se bavilo celkem 96 občanů. 
V kině Panorama jsme uskuteč-
nili devět & lmových představení 
pro seniory za zlevněné vstupné 
50 Kč. Tato promítání navštívilo 

689 občanů. V únoru, listopadu 
a  prosili jsme navštívili vinný 
sklípek pana Vyhnalíka v Luko-
vanech. V prosinci jsme se tím 
rozloučili z  rokem 2018 a  po-
přáli všem účastníkům všechno 
nejlepší v roce 2019. V prosinci 
jsme navštívili 11  našich imo-
bilních členů a  předali jim vá-
noční balíčky. Při naší činnosti 
spolupracujeme s  KS Rostce, 
KS Zastávka a  SNN Zastávka, 
výměnou informací o plánova-
ných akcích.

Informace o  naší činnosti 
můžete najít v našich infoskříň-
kách v Rosicích na náměstí a Li-
dového domu. Na závěr chceme 
poděkovat všem, kdo nám po-
máhají v naší práci, zvláště obci 
Zasrávka za bezplatné propůj-
čení velkého sálu v  Dělnickém 
domě Zastávka.

B. Klíma

Předseda STP Rosice

Skautský oddíl Esox Rosice a  skautské středisko Domašov zve na skautskou cestovatelskou 
besedu na téma:

PROŽIJTE JAMBOREE – CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ SKAUTŮ

Středa 13. 3. 2019 18:00–19:30 v sále ZKC v Rosicích
Středa 20. 3. 2019 18:00–19:30 v sále obecního úřadu v Rudce u Domašova
Na co se můžete těšit:

Jaké je jamboree z pohledu účastníka nebo organizátora? Na co se připravují letošní účastníci?
Skautský bar – tematické skautské drinky a drobné občerstvení z dílny našich členů.
Prezentaci fotek z posledních dvou Jamboree (Švédsko 2011 a Japonsko 2015)
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