
ROSICKÉ SKAUTSKÉ 
STŘÍPKY

Svojsíkův závod – mise 
splněna!!!

V loňském školním roce pro-
bíhala časopisová soutěž Mise 
Svojsíkův závod (A. B. Svojsík – 
zakladatel českého skautingu). 
V  každém z  pěti čísel skaut-
ského časopisu vyšla čtveřice 
úkolů, která postupně prověřila 
sehranost celé družiny, ale také 
znalosti a  dovednosti jednot-
livých členů. Úkoly postupně 
přibývaly a nám se je dařilo za-
pracovávat do naší družinové 
činnosti. Jak skautky Neonky, 
tak skauti Jeleni postupně spl-
nili všechny zadané úkoly, a jak 
už jsem naznačil v předchozím 
vydání Rosy, zejména klukům 

se v soutěži dařilo. A to tak, že 
si beze zbytku mohou říci: Mise 
splněna!

Kluci Jeleni po splnění všech 
náročných úkolů obsadili v ka-
tegorii skautů příčku nejvyšší 
a zajistili si tak účast v celostát-
ním kole Svojsíkova závodu, 
které proběhne ve druhé polo-
vině září v Chrasti u Chrudimi. 
Nesmí ale usnout na vavřínech. 
Už teď absolvovali další ná-
ročné přípravy, které si pro ně 
organizátoři připravili a  které 
museli splnit už do konce srp-
na. Závod samotný bude čtyř-
denní a uspět zde mohou jen ti 
opravdu nejlepší. Držme tedy 
našim mladíkům palce a těšme 

se na jejich zážitky a výsledky. 
Vždyť poměřit síly s nejlepšími 
skautskými družinami v  re-
publice se nepoštěstí každý rok 
a už vůbec ne každému. :) Tak 
si to kluci hlavně užijte!

A nezapomeňme ani na naše 
skautky Neonky  – ty si vedly 
také velmi dobře a  po splnění 
zadaných úkolů obsadily mezi 
dívkami osmou a  v  celkovém 
pořadí dvanáctou příčku.
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Pátý letní tábor aneb 
poprvé ve svém

Po čtyřech letech a  dvou tá-
bořištích u dvou různých řek byl 
pro nás ten letošní tábor výjimeč-
ný – díky podpoře města Rosice, 
Nadace ČEZ a  Jihomoravského 
kraje jsme si mohli dovolit pořídit 
vlastní táborové vybavení a popr-
vé v  novodobé rosické skautské 
historii vyrazit na vlastní tábor. 
Ten proběhl v  půlce července 
v  malebném údolí řeky Oslavy 
nedaleko obce Čučice.

Získali jsme všechna potřeb-
ná povolení a  vlastními silami 
jsme už od jara louku připravo-
vali. O jednom jarním víkendu 
se nás na louce sešlo dokonce 
více než čtyřicet – členové od-
dílu, rodiče a další přátelé. Spo-
lečnými silami jsme louku vy-
čistili a připravili na táboření.

Z  kraje prázdnin vyrazila 
početná skupina tatínků pod-
pořena i několika maminkami 
a během víkendu celý tábor na 
zelené louce postavila.

Tábořiště tak bylo připra-
veno a  na čtrnáct dní se stalo 
přechodným bydlištěm pro 
více než tři desítky dětí z Rosic 
a  okolí  – členů našeho oddílu, 
o které se starala přibližně de-
sítka vedoucích.

Ústředním tématem tábora 
byl pomyslný labyrint, do kte-
rého byli mladí skauti umís-
těni, aby se ukryli před zákeř-
ným virem. Úplně se mu ale 
vyhnout nedokázali, a  přišli 
tak o své lidské vlastnosti – ty 
museli průchodem uličkami la-
byrintu postupně získávat zpět. 

Zejména pro některé to ale ne-
bylo vůbec jednoduché. 

Čas byl i  na klasické tábo-
rové aktivity  – chystání dřeva 
do kuchyně, služby v kuchyni, 
včetně drobného vaření, vaře-
ní na ohni, oprašování starých 
znalostí v  oblasti šifer, map, 
historie nebo na tradiční rituá-
ly v podobě slibového táboráku 
nebo každodenních nástupů.

Konec tábora, jako pro náš 
oddíl obvykle, oživil příjezd 
rodičů, kteří s  námi strávili 
poslední táborový den. Zahrá-
li jsme si společnou hru, užili 
si večeři v  podobě pečeného 
selátka a  přesunuli se k  závě-
rečnému táborovému ohni, 
u  kterého jednotlivé družiny 
převedly krátkou scénku, zpí-
valo se a  povídalo. Zní to až 
neuvěřitelně, ale v tento den se 
nás dohromady sešlo více než 
sto. A z toho máme upřímnou 
radost.

Jamboree USA – rosická 
stopa na mezinárodní 
úrovni

Uprostřed prázdnin pro-
běhla největší skautská akce, 
celosvětové setkání skautů, 
tzv.  Jamboree, kterého se zú-
častnili i  dva naši členové  – 
Cože a Otesánek.

Kluci tak strávili více než 
14  dní ve Spojených státech, 
konkrétně především v Západ-
ní Virginii. Přijeli plní nových 
zážitků, zkušeností i zahranič-
ních kontaktů. A co se jim sa-
motným nejvíce líbilo?

„Na mě nejvíce působilo 
prostředí a  množství lidí, kteří 
se sešli (více než 43000) na jed-
nom místě se společným cílem. 
Bavila mě komunikace s  lidmi 
z  nejrůznějších konců světa. 
Jedním z  nejsilnějších zážitků 
byl tzv.  Cultural day, v  rámci 
kterého jsme prezentovali vlast-
ní a poznávali zvyklosti a tradi-
ce skautů z  celého světa,“ říká 
Otesánek.

Cože dodává: „Nejvíce jsem 
si užil programy, které pro 
nás chystali dospělí skauti, 
tzv.  servisáci. Já osobně jsem 
hodně času strávil na střelnici, 
kde byla možnost vyzkoušet 
střelbu z různých zbraní. Přive-
zl jsem si také hromadu šátků 
a  nášivek, které jsem měnil se 
skauty z celého světa.“

Zážitků bylo ale daleko více, 
než aby se vlezly do jednoho 
krátkého článku, proto plánuje-
me na podzim uspořádat nějaké 
krátké povídání a prezentaci fo-
tek z této dobrodružné výpravy.

Petr Sůkal – Marcel,

Jakub Masár – Otesánek

a Martin Šabacký – Cože

www.esox.skauting.cz
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