
Pravidelný občasník Stopařů               Duben                        Měsíc Třávy

Na co se můžeme těšit?
DUBEN
•7. 4. Oddílová výprava (pojedeme pryč)
•14. 4. Oddílová výprava
•21. 4. Výprava na Ivančenu
•28. 4. Není výprava (probíhá porada vedoucích a rádců

KVĚTEN
•5. 5. Chyták a Otvírák (probíhá v lanovém centru Vanaivan)
•12. 5. Oddílová výprava
•19. 5. Oddílová výprava
•26. 5. Vícedenní výprava pro družinu Kanců

IVANČENA
Zdar, nazdar!

Za dva týdny tady máme tradiční připomínkový výstup na Ivančenu, který se letos nese i v 
duchu sta let naší země. V poledne je plánován ceremoniál a my proto vyrazíme z 
Kopřivnického nádraží nejpozději v 7:00 ráno, tak abychom si užili naši cestu z Frýdlantu do 
Beskydské divočiny. Přidají se k nám i světlušky od Veverek.

Sraz: Sobota 21. dubna v 6:45 na Kopřivnickém vlakovém nádraží (odjezd vlaku 7:13)
S sebou: KROJ, alespoň 120,- Kč, žákovskou průkazku, oblečení podle předpovědi, pohorky, jídlo, 
pití
Konec: pravděpodobně 18:22 na Kopřivnickém nádraží
Kontakt: Ondřej Škarka – 731 310 301

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj 
příspěvek Bobrovi na schůzce.



Bitva gumičková
Bude bitva gumičková! Nemáš zbraň? Nemáš gumičky? Zbraň jde vyrobit, projektily jsou doma.
Návod na vyrobení zbraně najdeš v tomto příspěvku.

Sraz: 14.4. v 9:00 u Vanaivanu
S sebou: svačinu, pití, pistoli na gumičky (viz návod níže), gumičky, maskáče, brýle (sluneční 
nebo průhledné)
Konec: 15:00 u Vanaivanu
Kontakt: Vojtěch Liška – 731 275 696

Vademekum potřebuje
vás! Pište příspěvky na
vademekum@skaut.cz

Máte co dodat? Chcete napsat příspěvek? → vademekum@skaut.cz anebo odevzdejte svůj 
příspěvek Bobrovi na schůzce.



Tábor 2018: Předběžné info

Pomalu se blíží léto a s létem i tradiční skautský tábor. Zde najdete první 
informace:

Termín: 30. 6. 2018 – 20. 7. 2018
Místo: Karolínka – Raťkov
Přihláška: nutno odevzdat NEJPOZDĚJI do 18. 5. 2018
Předtáborová rodičovská schůzka: 1. 6. 2018 v 17:30 ve Vanaivanu
Cena: 3000,-Kč
Kontakt: Vojtěch Liška – 731 275 696

Co je potřeba všechno odevzdat?
Přihlášku (do 18. 5. 2018)
Dotazník o zdravotním stavu dítěte (s přihláškou)
Posudek o zdravotní způsobilosti (s přihláškou)
Prohlášení o bezinfekčnosti (v den odjezdu)
Kopie kartičky pojištěnce (s prohlášením o bezinfekčnosti)

Dokumenty odevzdávejte oddílovému vedoucímu. Formuláře pro rok 2018 
jsou dostupné v záložce dokumenty a v klubovně.

Informace pro rovery a činovníky oddílu
Hledáme pomocníky do Hejrup party. Hejrup pojede už v pátek (29.6. – 30.6. 
2018)
Pro ty co jedou na tábor, je třeba sehnat si potravinářský průkaz a (18+) 
posudek o zdravotní způsobilosti práce s dětmi.



HLEDÁ SE KOTĚ

JE TROCHU PŘEROSTLÉ… 
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