
Pravidelný občasník Stopařů                      Leden                             Měsíc Sněhu

Na co se můžeme těšit?
Leden

• 13. 1. Oddílová výprava
• 20. 1. Výprava na Javorník 
• 27. 1. Oddílová výprava 

ÚNOR
• 3. 2. Není výprava
• 10. 2. Akce s Veverkami (Ondra)
• 17.-20. 2. Jarní chata 
• 23. 2. Nejsou schůzky 
• 24. 2. Není výprava

Výstup na Velký Javorník
Příští sobotu (20. 1. 2018) se koná výstup na Velký Javorník s Walkerem a Ondrou! Do 918 
m n. m. vystoupáme od Veřovického nádraží, a za dobré viditelnosti se porozhlédneme po 
tom našem krásném kraji. Možná bude i sníh, takže zájemci o zimní
sporty – igelitky s sebou!
Sraz: 20. ledna 2018, v 08:45 na vlakovém nádraží v Kopřivnici
S sebou: 50,- Kč na dopravu, skautský šátek na krk, svačinu na cestu,
vhodnou obuv i oblečení do terénu, igelitka
Konec: vlakové nádraží v Kopřivnici, ve 14:22
Kontakt: Walker (720 646 876)

Železniční magnáti
Železniční doprava je v plenkách a je tu několik silných společností, které chtějí postavit 
„železného oře“….

Sraz: 13.1.18 v 9:00 ve Vanaivanu
S sebou: Svačinu, pití a dobrou náladu.
Konec: V 15:00 ve Vanaivanu
Kontakt: Šimon Macháč (Šumi) –702 620 666

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj příspěvek Bobrovi na schůzce.
Do Vademeka přidali článek :  Ondra, Šumi, Garfeld, Bobr

http://stopari.vanaivan.cz/zeleznicni-magnati/
http://stopari.vanaivan.cz/vystup_na_javornik_2018/


THE PŘÍBĚH: ČÁST TŘETÍ

Vydrýsek zatnul zuby, když kolem něj velká vydra procházela. Došla ke keříku naproti a 
otočila se. „Neboj se, nebudu ti bránit v odchodu. Jenom jsem ti ještě chtěla popřát štěstí.“
Vydrýsek vyběhl přímo z úkrytu a zatulil se vydře do kožichu. „Mám tě rád.“
Po dlouhých minutách objímání se dal na cestu. Přemýšlel jaké to bude, být bez někoho, koho by
mohl mít rád a vyhrkly mu do očí slzy.
Vydrýsek už byl druhý den na cestě, vesele si pískal a šel i zároveň běžel. Nic neposlouchal, kromě
zpěvu ptáků a šustění keřů. „No počkat, tyhle keře šustí nějak moc.“ Řekl si v duchu. Zastavil se,

vyskočil na nejbližší pařez a ostražitě pohlédl k místu, kde to
šustilo. Povytáhl dýku a připravil se zaútočit. 
Mezi keři se objevil malý mužík a vykřikl. „Nech mě být,
prosííííííím, já jsem jen malilinkatý cestovatel.“ 
Vydrýsek, který stále ještě držel zbraň, si vzpomněl na to, co
viděl u šamana, na dva bratry hřebíky a hned věděl, že ten
divný chlapík je jedním z nich.
„Jak se jmenuješ?“ Zeptal se Vydrýsek, seskočil z pařezu a
podal mužíkovi ruku.
„Já jsem Hřebíček véliký, převéliký cestovatel. Pocházím z
bohatých  krajů  národu  Hřebíků,  mocných  vládců  a
bojovníků, ale i v naší zemi se vyskytly trable, které trápí
celý světadíl.  Cukráři  obléhají  naši  zemi a  proto jsem byl
vyslán pro pomoc.“
„Rád ti pomohu, protože vidím, že máme stejné trápení. Já
jsem Vydrýsek.“ Potřásli si rukama a dali se na společnou

cestu.… „Výborně  kapitáne,  už  zbývá  dobýt  jen  tři  domorodé  vesnice  a  podmanit  si  Bobry  a
Hřebíky. Je vojsko připraveno?“
„Ano, je pane.“
„Tak můžeme vyjet a vydrancovat je.“ Tlustý špekatý válečník nasedl  na svého bojového oře a se
svou armádou vyjel.

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj příspěvek Bobrovi na schůzce.
Do Vademeka přidali článek :  Ondra, Šumi, Garfeld, Bobr



Rady ptáka Ohniváka!

Na zimní výpravy používejte vlněné ponožky (z ovčí vlny), lze je nosit i více dní, hřejí
i vlhké a jsou přirozeně antibakteriální, noha nezasmrádne (ve stanu se 
spolučundrovníkem to jistě oceníte, on určitě). Stejně dobře se praxí velmi osvědčilo i 
spodní prádlo z merina (jemná vlna). Malý tip: před prvním použitím vlněné věci neperte,
lépe se zanosí a nekoušo

Občas se hodí UV světlo, ať už na stopování, noční hledání hub nebo přečtení 
tajného vzkazu, ale žádné zrovna není po ruce? Stačí baterka, kterou máte, fólie nebo 
izolepa a červený a modrý permanent fx. Přes světlo dáme první vrstvu, kterou 
nabarvíme na červenou, přelepíme ji druhou vrstvou fólie/izolepy, kterou nabarvíme na 
modro. UV světlo je na světě! Skutečně to funguje! 

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj příspěvek Bobrovi na schůzce.
Do Vademeka přidali článek :  Ondra, Šumi, Garfeld, Bobr



 Bodování

Nezapomeň kontrolovat stránky Stopařů!

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj příspěvek Bobrovi na schůzce.
Do Vademeka přidali článek :  Ondra, Šumi, Garfeld, Bobr

Medvědi

Max - 20b
Knedlík - 32b
Vašík - 42b
Patrik - 34b
Štěpán - 24b
Tweety - 40b
Bobr - 40b
Jonáš - 35b
Eidam - 30b
Ondra – 30b
Honza - 35b
Kousek – 20b 
Šimon – 40b

Kanci 

Šumi - 0b
Matrix - 51b
Vydra - 13b
Tomáš - 43b
Hřebík - 51b
Aky - 35b
Banán - 17b
Dan - 44b
Kuba - 0b
Losos - 0b

Kobry

Dejf - 0b
Barny - 40b
Štěpán - 45b
Víťa č.2 - 40b
Špejle - 35b
Tchoř - 13b
Komár - 35b
Spidey – 35 b
Kušnírek - 6b
Víťa č.1 - 17b
Kečup - 0b
Matěj - 0b
Garfeld - 10b
Stíhačka - 0b
Ondra H. - 40b
Adrian - 5b
Mýdlo - 19b
Doby - 0b
David - 9b
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