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Na co se můžeme těšit?
• 4.3. Kopřivnický kopec!
• 11.3. Volno
• 18.3. Výprava
• 25.3. Uzlařská regata
• 25.3. Výprava (pro vlčata)

Kopřivnický kopec!

Hej, ty!
Ano, myslím tebe! Přijď v sobotu na výpravu po kopřivnických kopcích! 
Nebudeš litovat!
Sraz: v 9:00 hodin u Vanaivanu
Konec: ve 14:00 tamtéž
Sebou si vezmi: VNS, VNV, dobré oblečení a obuv, svačinu, pití a taky 
něco na oheň (špekáček…)

!ACHTUNG!
Kontrolujte stránky stopařů! Objevují se tam informace na 

nadcházející vypravy, Vademeka, Schůzky atd. Věř mi, stojí to za to se tam 
mrknou alespoň jednou za týden!

Dnešní vydání sponzoroval Garfiled a půl litru Kofoly, jestliže chceš býti přesně jako Garfield a také 
chceš přiložit ruce k dílu, napište na vademekum@skaut.cz Přímáme všechny typy příspěvků :)..

http://stopari.vanaivan.cz/koprivnicky-kopec/
mailto:vademekum@skaut.cz
http://stopari.vanaivan.cz/vns/


Jarní chata

„Chata“ Co si pod tímto slovem představíte? Někteří zábavu, legraci, 
přátele, ale i přespávání, výpravy, zážitky či hry. Na to, že byla na tak 
překrásném místě bez lidí plná schovávaček a komínů, tak to bylo nic 
moc. Ono se taky s 5 statečnými lidičkami (Aky, Garf, Knedla, Marťan a 
Spidy) nedá moc věcí vymyslet, zvlášť když je tam více vedoucích. Ale dost
kritiky a teď k tomu pozitivnímu. 
Hry tu byly hodně dobré, ale i to prostředí. Čtyři kiláky s krosnou těžkou 
jak tucet bambusínů také přišli vhod (hlavně dnešní obtloustlé mládeži). 
Ti, kdo se do chaty doplazili ještě před večerkou, mohli dýchat čerstvý 
vzduch chatové osady Smilov a užít si tu atmosféru, že už jste v cíli. 
 Jestli je skaut plný „mužů“, nemusíme se obávat malé účasti na příští 
chatě.
Autor: Garfield

Kanci, Medvědi a Kobry!

V poslední době se mi zdálo, že v družinách nevládne dost pevná 
kázeň, na schůzkách a výpravách mluvíte jeden přes druhého, často jste 
příliš hluční a tu a tam zaslechnu i ostřejší slovo, které ve skautském 
prostředí neradi slýcháme.                                                                                 

Někdy  vás musí rádce nebo vůdce napomínat, okřikovat, tišit spory. 
Mohli bychom se přiblížit aspoň o pár milimetrů představě ideálního, 
dokonalého skautského oddílu, kde se každému líbí a v němž 
se scházejí a tráví společné hodiny i dny opravdoví kamarádi a prožívají 
spolu veselé i vážné příhody. První krůček k uskutečnění takového 
společného předsevzetí musí udělat každý z nás sám. 
Velmi důležitá je dobrovolná ukázněnost, o které mluvím stále znovu. 

V čem spočívá, jak si ji představuji? Když na schůzce nebo výpravě 
rádce nebo vůdce promlouvá k družině či oddílu, vykládá pravidla hry nebo
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něco vysvětluje, ukázněný skaut dokáže v té chvíli držet jazyk za zuby a 
pozorně poslouchá,o čem je řeč. Ukázněný skaut se na společných podnicích
nepošťuchuje, nepere, nevyvolává spory a hádky. Ukázněný skaut se zapojí 
i do každé činnosti, práce a hry, i když ho třeba moc nebaví. Jestliže se 
všichni budeme chovat ukázněně, schůzka i výprava dostane rychlejší spád, 
zahrajeme si víc her, víc se toho naučíme.

Úryvek z knihy Severka
- Garfield

¡Máme rádi komiksy!
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