Pravidelný občasník Stopařů

Prosinec

Měsíc dlouhých nocí

Co náš čeká a nemine?
LISTOPAD
• 25. 11. Oddílovka (Lečo)
PROSINEC
•

2. 12. Akce pro vlčata (Kačer)

•

9. 12. Nacvičování na Vánoční schůzku

•

13.-14.12. Divadelní představaní FN Motol (Kanci)

•

16. 12. Nacvičování na Vánoční schůzku (záleží na konkrétní družině)

•

17. 12. Vánoční schůzka (odpoledne)

Oddílová výprava o ulice!
V sobotu 25. 11. proběhne válka gangů mezi našimi družinami. Přijď podpořit svou
družinu v boji o město.
Kdo: Kobry, Medvědi
Sraz: 9:00 u Vanaivanu
S sebou: KŠILTOVKU, svačinu, pití, šátek, teplé oblečení
Konec: 14:00 u Vanaivanu
Kontakt: Lečo (731 275 696)

Ministerstvo zdravotnictví varuje:
Čtení Vademeka může způsobit závislost na psaní článků.
Jestliže se u vás projevují vedlejší účinky jako např: Kreativita,
Nestyďte se a ozvěte se s vaším problémem na vademekum@skaut.cz !

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj příspěvek
Bobrovi na schůzce.
Do Vademeka přidali článek : Garfield, Lečo, Bobr, Šumi a Bořek stavitel!

THE PŘÍBĚH: PART 2
Šaman se zarazil. Přitáhl k sobě skleněnou průzračnou kouli, vyřkl jakýsi zvuk,
který vydrýsek považoval za nějaké mlaskání a v kouli zazářil malý ohýnek. Náhle se svět
kolem něj změnil, viděl vše a věděl vše. Zahlédl také několik vyder, které zoufale prchají z
vesnice pronásledovány… Scéna se změnila a Vydrýsek viděl dva stejně silné národy v
boji na život a na smrt. Jeden bobr se rozmáchl svou těžce vyřezanou tyčí a shodil z
poníka cukráře, který tasil svůj pendrek.
Pár kilometrů odtud právě skupina cukrářů zajala dva bratry hřebíky… Dozvěděl
se také něco o přisluhovačích Vaška „bla bla…. “razy frogách a o jeho spojenci Akyy s
armádou žaludů.
Vydrýsek zarmoucen a naštván přišel do svojí chýše. Již předem už se rozhodl. Sbalil si
nějaké jídlo a za pas si nasadil dýku, natáhl si přes sebe černý plášť a doufal, že se z
osady dokáže vyplížit.
Když se neslyšně kradl pryč kolem okna vedlejšího domu, zrovna si tam povídal
šaman se starou moudrou vydrou, která byla jeho náhradní matka. „“hudák kluk,
neměl jsem v úmyslu mu to říct doprovolně a doufal jsem,že si na to nevzpomene..
Zašeptal šaman.
„Netrap se tím, jednou se musel dozvědět pravdu.. Odpověděla a vyšla ven z dveří za
kterýma stál Vydrýsek.
Kdo byl zakladatelem
celosvětového skautingu?

Kdo je zakladatelem českého
skautingu?

A ) A.B. Svojsík
B ) Robert Baden Powell
“ ) Ernest Thompson Seaton

A ) Ernest Thompson Seaton
B ) Jaroslav Foglar
“ ) Benjamín Svojsík

Jaké je skautské heslo?

“o je to Jamboree?

A ) Bud připraven!
B ) Žiješ jenom jednou!

Kdo napsal rychlé šípy?

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj příspěvek
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Rady ptáka Ohniváka

“hcete nasbírat body do bodování ale nevíte jak? Neváhejte, v dnešním článku se
dozvíte jak na to! Noste si s sebou povinně věci na schůzky, nejvíce bodů nahrabete
když se budete účastnit aktivně :) Dále bych doporučoval nositi i KPZku. Věci na schůzku
se skládají z „Tužku, blok, stezku, KPZku, šátek, uzlovačku, a nůž.. (stopari.vanaivan.cz)
a KPZka z „Jehla, nit, 50 Kč, poštovní známka, tužka, papír, špendlík, drát, knofík, křída
(v sáčku), sirky. Další věci jsou na vás, jelikož taková KPZka může záviset na
schopnostech majitele :).(stopari.vanaivan.cz). Jestliže si pořád nevíte rady, zkuste se
podívat na stopari.vanaivan.cz/akce.
Vánoční schůzka 2017

Dne 17.12. se uskuteční naprosto legendární večer.
“hcete vědět proč? Protože jeho hlavní téma budou právě
pověsti a legendy. A tak se nezapomeňte za nějakou takovou
postavu převléct, ať zapadáte do kolektivu. Taky s sebou
vezměte nějaké dárky, je zvykem že si v družince dáme
navzájem nějakou drobnost. Ale nikdo vás nenutí, dárky
dáváme pro radost, a ne z nutnosti že ano :-) Hlavní bod
programu budou scénky, každá družinka (s pomocí Rádce
samozřejmě) si jednu takovou tématickou scénku nachystá.
Takže už můžete začít přemýšlet o nějaké pověsti nebo
legendě, kterou byste mohli divadelně ztvárnit.

Kdyby si měl jakékoliv dotazy, piš svému rádci :-) !
Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj příspěvek
Bobrovi na schůzce.
Do Vademeka přidali článek : Garfield, Lečo, Bobr, Šumi a Bořek stavitel!

Chtěl bych se omluvit, vím že jste zde očekávali bodování. Prosil bych rádce družin, aby
odevzdávali bodování v čas, aneb když začnou nové tak staré odevzdají. Společnými silami by
jsme na tohle mohli dohlížet, jak rádci tak i vy!
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