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Na co se můžeme těšit?
•14.1. Javorník
•21.1. Saňbo
•28.1. Tělocvična
•13. – 16. 2. Jarní Chata
•25.2. Epický kopec

Je sobota 7 ledna. Venku je 15 pod nulou a konají se každoroční závody kterým říkáme 
formulky. Je to hra kde se hraje s papírovými modely formulek do kterých foukáme a ten 
který projede dráhu nejrychleji vyhrává. Sešlo se nás tam celkem čtrnáct. Jako každý rok 
jsme si užili spoustu legrace. Vyrobili jsme si formulky přímo na místě a mezitím nám Šumi
s Bobrem a Tweetym vytvořili tři dráhy z nichž každou jsme mohli jet dvakrát. Je u toho 
velká legrace. Na konci závodu vítěz dostal jako první cenu Kofolu se kterou se samozřejmě 
rozdělil s ostatními. Vítězem se stal Beton. Nejde ani tak o to kdo vyhrál , spíš o tu zábavu. 
Bylo to příjemně prožité sobotní dopoledne. 
Autor:  Vašík

Zimní expedice na Velký Javorník
Přijďte si užít sněhu a výhledu z vyhlídky na Velkém Javorníku. Už tuto sobotu!
Sraz v 7:30 na vlakovém nádraží v Kopřivnici (pojedeme do Veřovic).
Návrat v 14:25 opět na kopřivnickém vlakovém nádraží.
S sebou nějakou svačinu, teplý čaj, hodně teplé oblečení a dobrou obuv, rukavice, šálu a 
čepici, 50 korun na vlak a lopatu nebo igelitku, aby jsme si pořádně užili cestu dolů. :)
Autor: Kačer

Stopař stránky
Nezapomeňte kontrolovat stránky stopari.vanaivan.cz. Kdyby se náhodou cokoliv změnilo 
nebo se objevila fatální chyba v informacích ve Vademeku tak zkontroluj stránky, jelikož je 
tam vždy opravená verze / status ohledně akce :)



Máme rádi zvířata!
Zahrajeme si hru jo? 
Zkus najít odpovědi na tyto hádanky :)
(Každá odpověď je název zvířátka)

Přinesli v košíčku
chlupatou kuličku
vzala jsem ji do náručí
kouká kouká tiše kňučí.

Heboučká jako z vaty,
kožíšek má mourovatý.

Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel sebou nese
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