
CO SE DĚJE V ESOXU
Kde začít? Pojďme to zkusit 

vzít trochu popořádku. V květ-

novém vydání Rosy jsme vás 

informovali o  postupu našich 

skautů do krajského kola Svoj-

síkova závodu. Jistě jste zvěda-

ví, jak se jim následující krajské 

kolo podařilo absolvovat.

O víkendu na přelomu květ-

na a  června skauti Jeleni vy-

razili do Kovalovic, poměřit 

síly s  nejlepšími družinami 

z celého Jihomoravského kraje. 

Nutno podotknout, že náš kraj 

je, s  téměř sedmi tisíci skauty, 

největším skautským krajem 

v  republice. Ve velmi kvalitní 

konkurenci dvaceti nejlepších 

skautských družin se našim 

skautům podařilo obsadit 

krásné sedmé místo, se ztrá-

tou pouhého jednoho bodu na 

místo páté a 35 bodů na vítěz-

nou družinu. Výsledky tak byly 

velmi vyrovnané a o úspěchu či 

neúspěchu rozhodovaly pouhé 

detaily a maličkosti. Oproti zá-

kladnímu kolu nám tentokrát 

počasí velmi přálo a celý závod 

jsme si parádně užili a  poho-

dlně ho zakončili koupáním 

v  místním biotopu. Přestože 

do celostátního kola postupuje 

z  každého kraje pouze jedna 

vítězná družina, nemusí to pro 

naše Jeleny být v závodě koneč-

ná. Družina je totiž zapojena 

do časopisové soutěže, ve které 

si nevede vůbec špatně a  díky 

které má ještě šanci zajistit si 

startovní místo v  celostátním 

závodě. Pokud se to podaří, 

rádi se v září na stránkách Rosy 

pochlubíme. 

Závěr školního roku je pro 

náš oddíl vždy trochu hektický. 
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Letos jsme si navíc přidali ješ-

tě jeden velký cíl  – uspořádat 

vlastní tábor na zelené louce. 

Během uplynulých pěti let jsme 

střádali prostředky a  postup-

ně nakupovali drobné i  větší 

táborové vybavení a  letos jsme 

si řekli, že je ten správný čas… 

Podařilo se nám domluvit půj-

čení hezké louky a  společně 

s  dětmi a  jejich rodiči jsme se 

pustili do jejích úprav. Hlavní 

akce proběhla v  květnu, kdy 

jsme v počtu cca 40 členů a přá-

tel oddílu zvelebili celou louku, 

vyklidili ji od náletů a  náplav, 

posekali trávu a  pěkně si ji na 

táboření přichystali. Po dvou 

táborech na řece Jihlavě a dvou 

na říčce Rokytné nás tak bude 

letos čekat tábor na řece Oslavě.

Mimo chystání tábora neza-

pomínáme ani vyrážet na výle-

ty a výpravy do míst okolních 

i vzdálených, nebo přidat ruku 

k  dílu při organizaci místních 

akcí. Skautské družiny Neo-

nek a  Jelenů se koncem dubna 

zúčastnily tradičního výstupu 

ke skautské mohyle na Ivanče-

ně, kde společně se stovkami 

českých i  zahraničních skau-

tů uctily památku skautských 

hrdinů, padlých ve druhé svě-

tové válce. Mladí skauti ten-

to výstup spojili s  výstupem 

na Lysou horu, kterou zdolali 

i v naprosté mlze a celkem na-

šlapali více než 20 kilometrů. 

Smečka vlčat Gepardů si zase 

udělala výlet z  Neslovic přes 

Rybičkovou skálu, Padochov 

a  Zbýšov do Zastávky. Kdo to 

tam neznáte, určitě můžeme 

vřele doporučit. Je to moc krás-

ná trasa. V  polovině června 

jsme měli závěrečnou oddílo-

vou schůzku, na které jsme se 

před prázdninami sešli všichni 

napříč družinami. Nebyla to 

však poslední skautská akce, 

následující den vyrazily starší 

družiny poznávat krásy Mo-

ravského krasu. Tento maleb-

ný výlet zakončily přespáním 

„Na Trojici“, kde již tradičně 

hlídaly materiál v  rámci akce 

Rozsvícená Trojice. Pomyslnou 

defi nitivní tečkou za letošním 

nabitým skautským rokem byl 

v závěru června výlet světlušek 

Soviček do rosického okolí.

Nezapomínali jsme také 

plnit dobré skutky  – skautky 

Neonky jste mohli potkat na 

vodnickém stanovišti kašpár-

kovského Pohádkového lesa 

a  skauty Jeleny zase v  krojích 

nebo žlutých tričkách při pro-

deji kytiček v  rámci Dne proti 

rakovině.

Tak a teď už hurá na tábor!!! 

Všem čtenářům Rosy přeje-

me pohodové léto, plné příjem-

ných zážitků.

Petr Sůkal – Marcel

www.esox.skauting.cz

https://www.facebook.com/

oddilesoxrosice/

FARMÁŘSKÝ TRH

23. srpna | od 16.00 hod.
Zámek Rosice

Odpolední trh nabídne nejen potraviny a pochutiny 
drobných pěstitelů a malovýrobců z regionu, ale 
také první letní ovoce a grilované speciality.

Po jeho skončení naváže koncert skupiny Vltava.
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