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Ahoj! 

Před nějakou dobou jsme Vás společně s Elys zvaly na akci Zlatá vařečka, která je už za týden 20. května. Vyrazíte na ni? 

Věřím, že to bude akce příjemná a družiny si hravě poradí s pravidly soutěže. Ve zkratce ‐ účelem je vybrat si jednu z kuchyní států, které nepatří 

mezi nejbohatší a nejslavnější, uvařit 3 chodové menu, které ten stát vystihuje, pěkně jídlo prezentovat a pak si na něm pochutnat. 

Vaří se na ohni, voda je dostupná bez problému. 

Prosím, dejte nám vědět, jaká družina dorazí, ať víme, kolik cen můžeme nakoupit a kolik míst pro ohniště vymezit. A ideálně budeme rádi za email 

na rádkyni/rádce soutěžní družinky. 

Budu se těšit na odpovědi. A ráda odpovím jakékoli otázky. 

Některé jsem zvala taky na facebooku: https://www.facebook.com/events/1429447353779004/ Přeji 

krásný den, 

Lusy 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Původní e‐mail ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

AHOJ, HEI, HI, SALUT, … oddíl Veverek Kopřivnice Vás zve na náš SVĚTOVÝ GULÁŠ!   

  ﴾pojďme společně uvařit akci plnou chutí a poznání nových kultur﴿ 

 „Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.“ Buddha  

„Člověk od přírody baží po poznání.“ Aristoteles 

Jako každý rok pořádáme tradiční kuchařské klání Zlatá Vařečka, soutěž vaření na ohni, která prověří Vaši spolupráci, šikovnost a 

originalitu. Dovolujeme si Vás, pozvat. 

Letos jsme nevytvořili žádné menu, který vy musíte dodržet. Jedinou podmínkou je vybrat si jednu z mnoha zemí z našeho seznamu 

a uvařit ostatním jejich tradiční kulturní jídlo o třech chodech a představit kulturu země představitelům největších států světa. 

Nechceme chutnat luxusní a drahé chutě, nechceme, aby bylo vařeno z drahých potravin. Chceme, abychom ochutnali jídlo 

průměrné rodinky z potravin, které si je schopna rodina sama vypěstovat nebo běžně sehnat. 

Tip: Čím originálnější a neznámější země, tím lépe pro Vás.  

Vítěz bude odměněn tradiční trofejí a sladkou odměnou navíc!  

KDY: sobota 20. května 2017 v 9:00  KDE: 

Skautské centrum VANAIVAN   

S SEBOU: vše co potřebujete na přípravu ohniště, ingredience a nádobí na vaření vše, co potřebujete k prezentaci vaší země a 

kultury, připravený úkol ﴾krátký a snadný, ale zábavný, pro zástupce jiných družin﴿ + talismany ﴾cca 10 ks﴿ /drobný, ručně 

vyráběný, pro radost/ 

pitná voda bude dostupná pro všechny 

seznam zemí: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2RIo8bMdqnEHNJlRWPMQ7CQEtW3MX5dq2bOc1ve7Q/edit 

videjko pro inspiraci ﴾doporučujeme ukázat dětem﴿: https://www.youtube.com/watch?v=5pOFKmk7ytU  

Budeme se těšit na rodinky z celého světa!  

Přihlášky posílejte na tento email do 1. května 2017!   

Prosím vedoucí o rozeslání emailu rádkyním a rádcům družin, aby se mohli připravit a přihlásit. 

Vaše Veverky Kopřivnice! 

Pozvánka v příloze, dotazy piště Elys ﴾eliska.galiova@gypri.cz﴿ nebo Lusy ﴾luciebujnoskova@seznam.cz﴿ 


