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Říjen

Měsíc padajícího listí

Na co se můžeme těšit?

Říjen
•
•
•

14.10 – Kimegal
21. - 22. 10. - Víkendovka pro vlčata
26. - 28. 10. - Víkendovka pro skauty

Listopad
•
•
•
•
•

4.11 NENÍ VÝPRAVA
11.11 - Drakiáda
17.11 – Stínadla
18.11 – Oddílová výprava
25.11 – Akce pro vlčata

Info o vlčácké dvoudence 21.-22.10.
V říjnu proběhne akce pouze pro vlčata – družina Kober, kdy společně s pátým oddílem
půjdeme na výpravu do Kunčic pod Ondřejníkem. Budeme přespávat v klubovně kunčických
skautů na úbočí Skalky. V sobotu po ubytování bude procházka, takže svačinu s sebou. Jede
se i v případě nepříznivého počasí.
Sraz: v sobotu 21.10. v 7:00 na vlakovém nádraží v Kopřivnici
S sebou: svačinu a pití na cestu, dobrou obuv, batoh, věci na spaní, karimatku, spacák,
kartáček a pastu na zuby, přezuvky, VNS (viz), 200 Kč
Konec: v neděli 22.10 v 12:55 na vlakovém nádraží v Kopřivnici
Kontakt: Vojtěch Liška – Lečo (731 275 696)

Skautská víkendovka
Ahoj, v termínu 26. – 28. 10 se uskuteční víkendovka pro skauty, respektive pro členy
družinek Medvědi a Kanci.
Termín – 26. 10. 2017 – 28. 10. 2017
Začátek – Ve čtvrtek v 9:55 na autobusové zastávce „železniční stanice“
Chtěl bys cokoliv přidat do vademeka? Neboj se napsat na vademekum@skaut.cz,
Nezapomeň navštěvovat stránky Stopařů: www.stopari.vanaivan.cz

Konec – V sobotu ve 14:03 tamtéž
Místo konání – Klubovna v Novém Jičíně
Sebou si vezměte – spacák, karimatku, věci na spaní, kartáček a zubní pastu, VNS, svačinu a
pití na cestu (začínáme večeří), 170 Kč + peníze na autobus (s tím související slevové
průkazky, dlouhodobé jízdenky apod. V případě že nic takového nemáte, cena busu je 56
Kč.)
Kontakt – Šimon Macháč (Šumi) – 702 620 666 nebo simon.machac@skaut.cz – Prosil bych
dát co nejdříve vědět zda se budete moci zúčtastnit.

Článek k výpravě 23.9 – Oddílová výprava (Stezky)
„O víkendu byla výprava za stezkama. Všichni jsme dostali stezky [nečekaně]. Bohužel
pršelo, takže jsme byli většinu času v klubovně. Dělali jsme různé aktivity, snad každý se v
nějaké našel a líbila se mu. Za toto vřele děkuji Šumimu Bobrovi a Šimonovi, kteří vymysleli
a zrealizovali program. Doufám, že se příští rok se uvidíme znovu a všichni budou mít
aspoň částečně splněné stezky a dostanou nové. Hodně štěstí v plnění stezek!" - Aky, člen
družnky Kanců
Článek k výpravě 7.10 – Oddílovka (Výprava na ovčinky)
„Sobotní výprava se konala na Ovčinkách. Cestou tam jsme hráli hru zvanou
kolíkvaná. Vaším úkolem bylo připnout kolík, který jste dostali do ruky nebo jste našli na
sobě a dát ho jinému hráči tak, aby si toho nevšiml. Hra skončila, když jsme došli na
Janíkovou louku, kde jsme měli přestávku. Po ní jsme rozjeli další hru zvanou „autor“.
Jakmile jsme dorazili na Ovčinky rozdělili jsme se na dva týmy. Každý tým si pak rozdělal
svůj oheň. Přes menší potíže (chyběla nám totiž mísa na míchání těsta) jsme nakonec
udělali těsto na hady. Když jsme dali hady na oheň, hra autor mohla pokračovat. Někteří
členové zůstali sedět u ohně, který museli udržovat. Asi po 15 minutách pečení bylo naše
jídlo konečně hotové. Výprava se vydařila na výbornou, a všichni jsme byli rádi, že nám
nepršelo.“ - Dan, člen družinky Kanců

Už jste si někdy řekli.. „Hmm, chci si něco uvařit, ale mám sebou jenom stan a pár
dalších věcí“? Ne? Nevadí, my taky ne, ale kdyby náhodou, připravili jsme pro vás návod jak
na :
Vaření na ohni na stanových kolících
Tři kovové stanové kolíky lze zapíchnout do země takovým způsobem, že se na ně
pohodlně dá umístit ešus, plechovka nebo pánev a mezi nimi se rozdělá malý efektivní
ohýnek, nemusíme tak tahat další stojánky a vařiče a tři kolíky, třeba hliníkové, mají
maximálně pár desítek gramů. - Nějaký týpek
Chtěl bys cokoliv přidat do vademeka? Neboj se napsat na vademekum@skaut.cz,
Nezapomeň navštěvovat stránky Stopařů: www.stopari.vanaivan.cz

Komiksy jsou v dnešním díle věnovaný těm, kteří chodí aktivně na schůzky! Dále je
věnovaný Hřebíkovi jako omluva za naší chybu v příspěvcích do Vademeka :)

Chtěl bys cokoliv přidat do vademeka? Neboj se napsat na vademekum@skaut.cz,
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Bodování

KANCI
Matrix - 64b
Šumi - 50b
Aky – 47b
Vydra – 47b
Hřebík – 46b
Banán – 37b
Dan – 35b
Tomáš – 35b
Losos – 27b

Medvědi
Šimon – 69b
Max – 64b
Patrik – 60b
Jonáš – 60b
Vašík – 53b
Štěpán – 49b
Honza – 49b
Kousek – 48b
Eidam – 43b
Ondra – 38b
Tweety – 35b
Bobr – 35b
Knedlík – 17b

Celkově 388 bodů
Kobry
DejF – 80b
Víťa č.1 – 79b
Víťa č.2 – 79b
Špejle – 78b
Barny – 78b
Komár – 58b
Tchoř – 57b
Spidey – 51b
Štěpán – 40b
Adam – 38
Garfeld – 20b
Kečup – 20b
Matěj – 10b

Celkově 620 bodů
Bodování
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Celkově 688 bodů
Jako oddíl jsme nasbíraly 1,696 bodů!
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