
ROSIČTÍ SKAUTI 
PŘEDNÁŠÍ I ZÁVODÍ

Z některého z našich příspěv-
ků v  minulých vydáních Rosy 
jste jistě vyčetli, že budeme mít 
své dva zástupce ve výpravě 
na celosvětové setkání skautů, 
tzv.  jamboree, které se letos 
v létě uskuteční v Západní Vir-
ginii v  USA. Spojili jsme se se 
spřátelenými skauty z  Doma-
šova, kteří budou mít na jam-
boree v USA také své zástupce, 
a v březnu jsme si pro zájemce 
z řad rodičů a přátel oddílu, ale 
i z řad širší veřejnosti připravili 
přednášku na téma těchto ce-
losvětových setkání. Povídání 
to bylo velmi zajímavé – před-
nášeli účastníci předchozích 
setkání, které proběhly v  roce 
2007 v  Anglii, v  roce 2011 ve 
Švédsku a v roce 2015 v Japon-
sku, ale také účastníci toho na-
stávajícího. K  vidění byla také 
výstava fotek z  těchto událostí 
a z celého programu tak vznik-
lo příjemné cestovatelské poví-
dání. Jako bonus byly podává-
ny tematické skautské drinky 
a občerstvení v podobě sladké-
ho i slaného pečiva z dílny ma-
minek a  tatínků našich členů. 
Zúčastnili se především poslu-
chači z řad rodičů, ale našlo se 
i pár do skautu nezasvěcených 
návštěvníků, což nás mile po-
těšilo. Na podzim plánujeme 
uspořádat podobnou výstavu 
a  prezentaci zážitků, kterou si 
pro nás připraví právě kluci, co 

vyrážejí do Ameriky. A  že se 
bude na co těšit. :)

Druhou část článku nám 
dovolte věnovat skautským zá-
vodům, které v  tomto jarním 
období právě probíhají. Liché 
roky jsou vždy ve znamení 
Svojsíkova závodu, kterého se 
účastní skautky a  skauti, tedy 
kategorie cca  5.–9. třída. Náš 
oddíl se ve své krátké historii 
zúčastnil tohoto závodu už po-
třetí. V předchozích letech jsme 
dokázali vypravit vždy pouze 
jednu chlapeckou družinu, ale 
protože rosteme, mohli jsme 
letos vyslat družiny v  katego-
rii jak kluků, tak holek. Závod 
probíhal v  Hustopečích od 
pátku 12. do soboty 13. dubna. 
Pokud zapátráte v  paměti, byl 
to ten nejstudenější dubnový 
víkend, kdy v  noci padly tep-
loty i k 0° C. Proč o tom píšu? 
Protože úkolem všech účastní-
ků bylo nocování ve vlastních 
stanech. Holky Neonky a kluci 
Jeleni se s  tím ale poprali bra-
vurně a v nepřízni větru a deště 
se jim podařilo stany postavit 
i  obydlet. Dalším úkolem bylo 
vaření večeře z  potravin, kte-
ré si sami namysleli a  nakou-
pili. Obě družiny vsadily na 
těstoviny s  rajčatovou směsí 
a  s  párky, respektive s  maso-
vou konzervou. A  obě si jídlo 
uvařily na jedničku. Ráno je 
čekala doslova polární výpra-

va  – okruh okolo Hustopečí 
a  sedm stanovišť s  různými 
úkoly, které měly prověřit jejich 
znalosti a dovednosti. Družiny 
se tak musely poprat s fyzickou 
zdatností, orientací v  přírodě, 
vyhledáváním informací, luš-
těním šifer, znalostí přírody, 
manuální zručností nebo zdra-
vovědou. Zejména poslední 
zmíněnou disciplínu bych rád 
vyzvedl. Obě družiny se s mo-
delovou autonehodou popraly 
nejlépe z  celého pléna družin, 
kterých se zúčastnilo 35. Mám 
radost z jejich přístupu i poho-
tových reakcí. Opravdu hřálo 
na srdci sledovat, jak v nepřízni 
počasí zachraňují zraněnou po-
sádku auta po autonehodě.

Po skončení závodu byl čas 
na krátký odpočinek, pak jsme 
se odměnili teplou večeří, která 
po promrzlém dni přišla velmi 
vhod, a  už jsme se mohli těšit 
na výsledky. Naše dívčí druži-
na Neonek, složená převážně 
z  mladých skautek, obsadila 
krásné 11.  místo z  18 soutěž-
ních dívčích družin. Více jsme 
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byli napnutí v  kategorii skau-
tů – někteří naši kluci už byli na 
třetím závodě, a tak jsme v této 
kategorii měli očekávání o něco 
větší. A  to se naplnilo takřka 
beze zbytku. Kluci Jeleni obsa-
dili v konkurenci 17 soutěžních 
družin z  okresu Brno -venkov 
krásné druhé místo a o pouhé 

tři body zaostali za vítěznou 
družinou. Díky tomuto umís-
tění se jim podařilo postoupit 
do krajského kola závodu, které 
proběhne na přelomu května 
a června. Jedná se tak o histo-
ricky první účast některé naší 
družiny v krajském kole skaut-
ských závodů.

Vážím si všech, kteří i  přes 
nepřízeň počasí nezůsta-
li doma a  pustili se s  námi 
do tohoto hustopečského 
dobrodružství.

Petr Sůkal – Marcel

hrdý vedoucí družiny Jelenů 

Foto: archiv skautského oddílu ESOX
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