Obrok 2011
Ve dnech 4. - 8. května 2011 probíhalo
v Blansku-Češkovicích celostátní setkání
roverů a rangers ObRok. Z moravskotřebovského roverského kmene letos vyrazilo 18 účastníků. Stali jsme se tak součástí
skoro 900 členného společenství skautů.
Program byl velice pestrý, rozhodně jsme
se nenudili. Po pár strastech, které nám
připravilo samotné cestování, než jsme se
všichni pohromadě dopravili na místo, nás
čekal menší zahajovací ceremoniál formou ohnivé show a břišních tanečnic.
Také jsme se seznámili s chodem celé
akce. Večer jsme si zablbli na opravdu chvílemi chaotickou kapelu Chaotic.
Ve čtvrtek ráno nás po příjemné rozcvičce
čekala Inspira. Mezi různými programy
všech kmenů, a že se nápadům meze nekladly, naše aktivita originalitou vyčnívala
a stala se velice žádanou. „Zorbing pro
chudý“ si vyzkoušelo opravdu hodně riskujících odvážlivců. Odpoledne jsme vyrazili poznávat barvitou přírodu Moravského krasu a okouknout tamní jeskyně.
Nakonec jsme viděli pouze jakýsi výklenek ve skále, ale i přes nepříliš významnou
a dlouhou pěší túru to byl pěkný výlet.
Stěží se pak večer skákalo a tancovalo
u malé stage, avšak po celou akci byla
k dispozici čajovna a pro ty co ještě neměli
dost – tančírna. Pro záležitosti týkající se
jídla fungovala krčma, kde se také fandilo našim hokejistům ☺. Někdo trávil čas na koncertě, někdo
v čajovně či v krčmě a někdo všude…
V pátek dopoledne nás čekal náročnější program – Pomoc.
Inspirováni roverským heslem „Sloužím“ jsme se vydali
pomáhat tam, kde bylo potřeba. Nejvíc práce se odvedlo na
Kaprálově mlýně, budoucí skautské základně. Zkrášlovalo
se také prostředí škol, připravoval program pro děti ve školce, pomáhalo se v domově důchodců a nemocnici, zkrátka
zůstal za námi viditelný kus práce. Prý byly početné milé
zpětné vazby, a tak nás mohl hřát příjemný pocit z dobročinnosti. Večer pár jedinců okusilo dobrovolnou noční hru,
při které se Blansko proměnilo ve Stínadla a bojovalo se
o ježka v kleci.
V sobotu ráno jsme se opět odebraly do Blanska na blok
workshopů, přednášek a diskuzí na nejrůznější témata zvaný VaPro. Nutno říci, že bylo opravdu hodně zajímavých
možností, jen těžko se vybíralo. Vyzkoušeli jsme si např.
jógu, masáže, divadlo, žurnalistiku, fotografování, psychologické přednášky, také nejrůznější besedy o současných

globálních problémech, skautingu u nás i v zahraničí nebo
o zavádění nových stezek a roverského programu. Museli
jsme nabrat hodně sil, neboť odpoledne vypukla velká hra.
Poté, co se některým povedlo pochopit pravidla, už stačilo
jen se sdružit s těmi správnými lidmi do větší skupinky
a vyhrát! Nacházeli jsme se v nové realitě a museli jsme
shánět všelijaké suroviny k žití, vybudovat osadu a hlavně –
přežít. Našemu kmeni se spolu se skauty z Dolního Újezdu
a Olomouce podařilo získat krásné 3. místo!
Večer se každý těšil na koncert skupiny „Poletíme?“, který
se nakonec nekonal, ovšem o zábavu ani tak nebyla nouze.
Hlavně probíhal závěrečný ceremoniál, který se nesl
v duchu celkového hodnocení akce, představování organizátorů Obroku, připomenutí nejdůležitějších momentů akce
a mnohých dalších věcí. Dokonce i vlajkové četě se poprvé
povedlo provést sejmutí vlajky bez problémů. (chyba byla
ve stožáru).

Kromě oficiálního společného programu
nám akce poskytla i obrovské množství
doprovodných aktivit. Po celou akci fungovala speciální ObRok TV, která nám
každý podvečer vysílala zajímavé reportáže, rozhovory, fotky z uplynulého dne či
jiná vtipná videa. Také nám byl každý den
doručován časopis Změna, který roznášeli
samotní chlapci z Rychlých šípů!
Osobně si myslím, že se letošní ObRok
velmi povedl a to (přes „mírnou“ zimu :-)
včetně počasí. Na těch, co na Obroku nebyli poprvé, se ale dalo pozorovat mírné
zklamání z porovnání s akcemi z předchozích let. I přesto ale organizátorům patří velký dík za příjemně strávené dny v naprosto nenahraditelné
skautské atmosféře. Jak tvrdí motto akce: „Rovering je slovo,… pokud o něm jenom mluvíš.“
Takže za dva roky znovu nashledanou ;-)

Mirka

O bohatí a osmělí
B udí a motivuje
R ozvíjí
O dtrhne od všedních dnů
K ontaktuje a kamarádí

Oficiální stránky ObRoku: http://www.obrok11.cz/
(informace, fotografie, co se o nás psalo v novinách atd.)
V článku použité fotografie © Ilča, 2011

