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Na co se můžeme těšit?
• 29.9 – Výprava na Ovčinky
• 1.10 –. Úvod ke stezkám
• 8.10 – Cyklovýprava
• 15.10 – Vlčácká Výprava

Jak už všichni víme a také vzpomínáme, tábor 2016 je za námí.  Vzpomínám na to, 
jako by to bylo včera, už se tam pracuje a Hřebík je zrovna na dřevišti… Na tyto časy 
vzpomínal i bratr Garfield, který ochotně napsal článek do Vademeka!

Tábor 2016 (nAPSAL: Garfield)

Psal se rok 2100. Celý svět ovládali roboti. Ale jedna malá skupinka dosud odolávala návalu 
robotů. Ve snaze se s někým spojit, vyšli na nejvyšší vrchol v okolí,kde zjistili, že už dále 
nemá cenu bojovat a tak založili tábor, ukrytý na místě, kde roboti vůbec nechodí. Sotva 
skončily  problémy s roboty, přišly další. Nemohli jsme se na ničem dohodnout a také zásoby
jídla nebyly zrovna kdovíjak velké. Ale většina problémů se vyřešila kázní a pravidly. Konečně
jsme mohli sestrojit stroj, který by dokázal zničit roboty a tím i zachránit planetu. Ale 
zprovoznit ho vyžaduje tajný kód, který byl zjištěn na poslední výpravě. Nakonec byli roboti 
slavně poraženi!!!

Hlídky:
I. Dejv, Vydra, Vašík, Knedla
II. Bobr, Matrix, Adam, Banán
III. Kuky, Tweety, Garf, Luky
IV. Šumi, Hřebík, Martin, Spidy
Pořadí:
1. IV
2. III
3. II
4. I

Udělené přezdívky tento tábor?
Adam obdržel přezdívku Losos a Martin přezdívku Aky ! 

Tři orlí pera?

Čerstvé Vademekum vám přináší Bobr. 
Jakékoliv dotazy ohledně Vademeka pište na vademekum@skaut.cz (Rádi obdržujeme vaše články).
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Chtěl bych poznamenat že bratr Šumi a bratr DejF® úspěšně splnili tři orlí pera.  

Junshop

Chybí ti něco před táborem nebo na schůzkách ve výbavě? 
Padlo Ti něco do oka? Cheš nějaký ten skautský swag?

Tak to jsi na správném místě!

Naše stránky mají svojí stránku junshopu! Když jsi něco objednáš, tak neplatíš poštovné a 
navíc svůj skautský nákup dostaneš na schůzce! Co lepšího si přát??

Chci si objednat!
Běž na stopari.vanaivan.cz, klikni na "Junshop" a řiď se instrukcemi na stránce! Je to tak 
moc lehké a ty si to ještě nevyskoušel??? 

Staň se mistrem umění Skau-Tu!
Jsi připraven nechat se pohltit Skau-Tem? Mistři našeho řádu ti
na epické výpravě prozradí, co tě přes rok čeká. Dozvíš se, jak se
stát hrdinou, jak přežít v divočině, jak nalézt pravdu a hlavně,
proč pračky žerou ponožky.

Sraz 1. října v 9.00 u Vanaivanu, konec v 14.00 tamtéž. S sebou
jídlo, pití, SKAUTSKÝ ŠÁTEK a STEZKU (kdo má).

Poznámka od autora
Vademekum potřebuje VÁS! Pište nápady na zlepšní, články, posílejte obrázky nebo 
fotografie z chůzek/výrav, vtipy a komentáře ohledně vademeka na emailovou adresu 
vademekum@skaut.cz! I vy můžete mít SVŮJ obsah ve Vademeku! 

Když bude zájem v posílání fotografií, návrhů atd. do Vademeka, tak možná dokážeme 
Vademekum posunout na jiný level! 

Čerstvé Vademekum vám přináší Bobr. 
Jakékoliv dotazy ohledně Vademeka pište na vademekum@skaut.cz (Rádi obdržujeme vaše články).

mailto:vademekum@skaut.cz
mailto:vademekum@skaut.cz


Skautský slib
Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
(K tomu mi dopomáhej bůh!)

Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný. 
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí, dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvoru lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, předskavených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

 <<--- Tohle je Martin
Martin dodržuje zákon i slib.
Buď jako Martin.
Buď skaut!
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Co se stalo potom se dozvíš v dalším díle Vademeka!
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