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 KUFR a ÚSVIT v PROSINCI 2004 

 
• každou středu 

• Schůzky v klubovně 
• každé úterý 

• Do sauny s Kufrem 
• 4. - sobota 

• Mikulášský večírek 
• Valná hromada 

• 10.-12. - víkend 
• 3.dětská akce 

• 11. - sobota 
• První sníh 

• 18.-19. – sobota-neděle 
• Noční přechod 

• 26. –neděle 
• Štěpánská vycházka 

• 27.12.-2.1.2005 – týden 
• Vánoce pod Kraličákem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KUFR a ÚSVIT v lednu 2005 - návrh 

 

• každé úterý  • Saunování v Kufru 
• každou středu • Schůzky v klubovně 
• 8. – sobota  • 4.dětská akce 
• 9. – neděle  • Na běžkách do Chřibů 
• 15. – sobota  • Lyžování na Vranči 
• 22. – sobota  • Vlára – přejezd Bílých Karpat 
• 28.-30. – víkend • Skalka 2005 
• 28.-31. – víkend • 3.akce pro náctileté - Úsvitcon 
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Milí kufráci a úsviťáci, 
 Čas kvapí, za chvíli tu máme valnou hromadu a s ní 
samozřejmě hodnocení toho, co se nám povedlo či nepovedlo a 
hlavně plánování a předsevzetí na další rok… Takové 
komplexnější ohlédnutí a zhodnocení roku naleznete ve 
výročních zprávách Kufru i Úsvitu, které jsou přiloženy ke 
zpravodaji, plány na rok další tam najdete také… Pokud by Vás 
k činnosti cokoliv napadalo, měli jste námitky či nápady… je 
možné se ozvat do VH, nebo případně až na ní komukoliv 
z vedení a Vaše námitka či návrh bude zapracován či na VH 
projednán… Tak jako například byla projednána před 2 lety 
Zacharova připomínka, že podklady k VH dostáváte až na místě 
a tedy pozdě, že by je chtěl minimálně týden dopředu, aby si je 
mohl prostudovat… poctivý kufrák!!! Má samozřejmě pravdu, leč 
nic to nemění na tom, že jej teď už druhý rok na začátku listopadu 
proklínám (snad mi to promine)…protože musím dát dohromady 
ne jeden zpravodaj (což je někdy nadlidská práce), ale ještě další 
3 brožurky… Týden před VH jej budu ale zase vynášet do nebes, 
protože tímto všeobecně přijatým usnesením nám – mě, vedení 
Kufru a zvláště Pavlovi Polehňovi zajistil klidné noci těsně před 
VH… V obálce, která Vám právě přišla byste tedy měli mít: 
zpravodaj, výroční zprávy Kufru a Úsvitu za období uplynulé od 
poslední VH, brožurku k průběhu letošní VH s návrhy akcí a 
programů na další rok a pak registrační listy do Kufru i Úsvitu na 
rok 2005. Teď na chvíli úvodník opustím a vrátím se k němu až 
budu mít všechny 4 brožurky pohromadě…snad to bude brzy… 
už se na to těším. 
 Tak už jsem zase tady a také na konci toho spisovatelského 
maratónu a opravdu už se těším na VH a setkání s přáteli. Mějte 
se dobře a za necelé 2 týdny ahoj…     

Soňa 
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Mikulášský večírek 
Ahoj děti a mládeži, 

Jako každý rok i letos se setkáme před valnou hromadou a 
spolu strávíme odpoledne při mikulášském veselení – zhrajeme si 
soutěžní i zábavné hry, zazpíváme. Sraz bude ve 14.00 hod. na 
kulturáku v Mařaticích dne 4.12.2004. program bude trvat asi 3 
hodiny, rodiče nechť Vás vyzvednout v 17.00 hodin. Na strávení 
příjemného sobotního odpoledne se těší    

Avda 
 

3.dětská akce 
Milí cestovaté, 
 Tak jsme projeli Peru, dosáhli Cuzca a na poslední chvíli 
vyzvedli z chrámu vzkaz od pana Cosmopolita a samozřejmě také 
vlajku. Naše další kroky míří na jih Afriky ke Kapskému městu, co 
nás po cestě čeká… pojeďte s námi a uvidíte… 
Datum: 10.-12.12.2004  
Místo: Polešovice a okolí, ubytování ve škole 
Odjezd: v pátek 17 10 hod z autobusáku 
Sraz: v 16.50 hod před budovou ČSAD 
Návrat: v neděli na vlakáč 15.59 hod. 
Účastnický poplatek: 200,-Kč 
Strava: od soboty od rána, na pátek si vezměte svačinu. 
S sebou: spacák, všichni karimatka, ešus, lžíce, šátky, pláštěnky, 
baterky, teplé oblečení a obutí – čepice i rukavice, hudební nástroj... 
visačky cestovatelů… 
Přihlášky: U Soni na známá tel. 572 555 360 nebo 604 604 329 do 
6.12.2004. 

         
 Avda 
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Noční přechod 
Ahoj všichni otrlí turisté, recesisté, milovníci dlouhých večírků a 
nejdelších nocí… 
 Už je to opět tady! 4. ročník nočního pochodování od 
soumraku do úsvitu jednou z nejdelších nocí v roce je opět 
připraven, čekáme už jen na tu dlouhou – předlouhou noc. 
Termín: sobota 18.12. - neděle 19.12.2004  
Sraz účastníků: na vlakovém nádraží UH v 15.15 hod. 
Odjezd: v 15.37 hod. 
Trasa: Bohuslavice – Kameňák – U křížku – Střílecký hrad – 
Bumbálka – Vlčák – Bunč – Salaš - …dál podle času a sil do 
Chabaní,Velehradu či Buchlovic a odtud ranním busem domů… 
Návrat: v neděli nad ránem… 
Vybavení: Dobré a pohodlné obutí, teplé oblečení. Dostatek tekutin 
a jídla na celou noc, čelovky či baterky, dostatek sil fyzických, ale 
hlavně těch psychických. Předpokládaná délka trasy bude 45-50 km. 

Na sklonku podzimu ahoj  
  Jirka  

Různé 
Schůzky v klubovně 

 I prosinci se budeme scházet v klubovně. 1.12. se budeme 
pravděpodobně věnovat přípravě prezentačních tabulí a dalších 
materiálů na VH, každá ruka bude potřebná. 8.12. bychom si měli 
zahrát zcela novou společenskou hru, 15.12. budeme s Hankou 
vyrábět zajímavé výrobky, vhodné i třeba jako dárečky pod 
stromeček a 22.12. si uděláme vánoční posezení s cukrovím, 
koledami, povídáním… 
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Zpravodajová soutěž 
 Malé opakování na úvod: ukončení soutěže bude 20.května 
2005. Zúčastnit se mohou všichni členové Úsvitu bez rozdílu věku. 
Hra je na jednotlivce. Princip: v každém zpravodaji bude zveřejněno 
5 otázek či úkolů, k jejichž splnění je nutno mít k dispozici 
zpravodaj. Zpravodaj většina z Vás odebírá v papírové formě, nebo 
si jej může každý měsíc stáhnout z internetu na adrese: 
kufr.místo.cz. Po splnění úkolů či vyhledání odpovědí na otázky pak 
máte do 20. dne každého měsíce možnost své odpovědi doručit 
hlavnímu řediteli zpravodajové soutěže: Jirkovi Hronovi. Můžete mu 
napsat dopis na adresu. J. H., Pod skalou 725, Polešovice 687 37, 
nebo e-mailem: jiri.hron@alive.cz, nebo mu odpovědi zavolat na tel. 
777 593 141. Jirka povede průběžné bodování soutěže. Hraje se o 
hodnotné ceny. Vyhodnocení bude v červnovém zpravodaji. Pozor: 
Občas se může objevit někde v textu úsvitové části zpravodaje tzv: 
„utajená“ otázka. Tak dejte na tyto špeky bacha, ať neztrácíte 
body!!! Vyhrát mohou i malí!!! 
2.kolo 
1.Do kdy máte být přihlášení na 3.dětskou akci??? 
2.Kolik mají Polešovice obyvatel? 
3.Komu všemu už ve zpravodaji vyšla povídka z cyklotábora? 
4.Jedna tipovací: Kdo bude na mikulášské besídce Mikuláš? 
5.Bavilo vás počítání?…Kolikrát se v článku o CVVZtce vyskytuje 
písmenko C, malé i velké? 
Správné odpovědi z 1. i 2. kola vyjdou příště. Taktéž průběžné pořadí 
účastníků. 
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CVVZ 
O víkendu 5-7.listopadu jsme se zúčastnili CVVZ v Českých 

Budějovicích. Jelikož asi Víte co jsou České Budějovice, ale ne všichni 
víte co je CVVZ… takže CVVZ - Celostátní Velká Výměna Zkušeností - je 
obrovská celostátní akce (letos asi 1300 účastníků). Je pořádaná pod 
patronací MŠMT a účastní se jí všechny relevantní organizace pracující 
s mládeží v ČR. Program je realizován formou teoreticky zaměřených 
seminářů a prakticky zaměřených dílen. Najdete zde téměř vše co má 
aspoň trochu co společného s volnočasovými aktivitami pro mládež. 

Naše letošní sestava byla pestrá od staršího (ale stále mladého) 
harcovníka Paji, až po mladé pušky Pepeho a Petra H. Od toho se 
odvíjela i pestrá volba programů. Ti starší hledali inspiraci pro další 
činnost, zato mladší si s chutí užili prakticky zaměřených dílen. Všichni 
jsem se hned první noc zúčastnili výsadku a šli spát až kolem čtvrté a 
vstávali o půl osmé, což mělo za následek mé usínání na sekci ohně ☺ viz 
můj inzerát. Během celé akce jsem posbíral pár zajímavých nápadů, 
pobavil se s různými lidmi a naučil se několik nových her. Program 
celkově byl velmi dobrý, nabídka byla široká a vyvážená. Slabina akce 
byla v organizaci. Otřesné přihlašování na sekce (tam kde jsem byl 
přihlášen jsem se nedostal) a nezvládnuté ubytování a závěrečný 
ceremoniál. Zpětně vyslovuji velkou poklonu za organizaci loňské CVVZ 
Brnu, kde vše fungovalo skvěle. Nemile nás překvapilo jídlo, které bylo 
slovy klasika: „DÁ SE NA TOM PŘEŽÍT“. Ale jelikož program byl 
skvělý, tak jsem si všichni CVVZtku náramně užili. A zde ještě jeden 
zážitek z sekce která byla ryze praktická - bojové hry. Každý 
z účastníků si vyrobil několik supertvrdých papírových projektilů a 
nafasoval jeden dřevěný štít a pak… a pak už nastala hodina běhání po 
lese a střílení do sebe. Za Úsvit se zúčastnil ještě Petr a Pepe. 
Z dvacítky různě starých vedoucích se mávnutím kouzelného proutku 
stali do posledního dechu bojující terminátoři, projektily svištěly 
vzduchem a my jsme se rázem ocitli na bojovém poli. A Úsvit obstál. 
Vždy zvítězil ten tým, ve kterém jsme byli, a když na závěr byla 
vyhlášena řežba všichni proti všem a já při ní skolil posledního soupeře a 
zjistil, že jsem vítěz… přenesl jsem se o deset let zpátky, pocítil jsem 
onen pocit radosti ze hry, to co jsem znával z dětských let na táborech 
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z mnoha a mnoha her! A utvrdil se v tom, že to co děláme má smysl, že 
to co jsem jako děti dostávaly je správné dávat dál. Vždyť pokud se 
nám podaří probudit onu radost v dětech tak je to ta nejlepší odměna. 
Myslím, že CVVZtka splnila své poslání. 

 Jirka 
INZERÁT: 

 Hledáme nějaké dítě z Úsvitu, které nás doučí ohně.  
Zn: jsme zoufalí vedoucí, na Duhovém mostě jsme totiž dostali 
trestné body za ohně a to i přes to, že všechny děti, co jsme to učili 
to měly správně. Prosím pomozte nám! Vaši vedoucí Jirka H a Paja 
PS: Co na tom, že ten kluk, co nás zkoušel postavil v životě tak 
desetinu ohňů co my dva dohromady!… 

Inzerát 2 - pozn. redakce: 
 Hledám pro svého bratra Jirku nějaké… klidně dítě z Úsvitu, 
které jej doučí Jazyk český! Jeho příspěvek jsem od hrubek 
opravovala skoro déle než psala zbytek zpravodaje…a možná se mi to 
ani na 100% nepovedlo. 
Zn: Spěchá, nebo brzy pro mě někdo bude hledat dobrého 
psychiatra! 

   Soňa 
Co dělal Úsvit v listopadu 

  Na konci října děti vyjely na Podzimní prázdniny do Vizovických 
vrchů, počasí přálo, všichni jsme si to užili. O týden později vyjelo 8 vedoucích 
a snad i budoucích vedoucích do Českých Budějovic, o něco níže o této akci 
referuje Jirka Hron. Dále proběhla další dětská akce, sice trochu deštivá, ale 
skalní a otrlí jedinci přišli a jeli i v dešti. No a na konci listopadu nás čeká 
relax, hudba, tanec v Brodě. 

Připravované akce v lednu 
 Hned na počátku ledna vyjedeme na jednodenní výpravu do Chřibů, 
budeme pokračovat v celoročce a poslední víkend bude věnován Úsvitconu – 
schůzky k tomuto tématu proběhnou v lednu. Čtěte pozorně zpravodaj, ať 
nic nezmeškáte!!! 
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První sníh 
Už se těšíte na zaváté stopy, zasněžené stromy, mráz 

lezoucí pod kůži, pohyb venku, posezení v teplých hospůdkách a 
spoustu dalších přírodních krás? Věřte nebo nevěřte, už je to 
nadosah, na dohled…ano, ano zima klepe na vrátka…A my Vás 
tradičně zveme na hřebenovou túru a na první lyžařské 
radovánky na Soláni. 
Termín: sobota 11.12.2004. 
Doprava: Autobus odjíždí od zdravotní školy v 7.30 hodin.  
Účastnický poplatek: dospělí 135,- Kč. 
Přihlášky: Do středy 15.12. u Evy Vlasatíkové – při přihlašování 
zanechejte kontakt na sebe,abychom Vám v případě zrušení 
akce dali včas vědět. Akce se totiž samozřejmě koná v případě 
dostatku sněhu. 

Ahoj v na sněhu  
Eva 

 
 

Štěpánká vycházka 
 Na Štěpána jsme pro Vás opět připravili malou vycházku 
po okolí, určitě přijde vhod po dvou svátcích, jezení a lenošení… 
 
Termín: na Štěpána tj. 26.12.2004 
Sraz: v 10.30 u hřbitova v Mařaticích a odtud pěšky vyrazíme po 
zelené na Rovninu k rozhledně, pak budeme pokračovat do 
Javorovca do hospůdky U Kameňa, kde si dáme svařáček, čajík 
s rumem nebo cokoliv jiného, pokecáme možná pozpíváme a 
ještě za světla (snad) vyrazíme zpátky. Cestou zpět se stavíme 
ještě na Rochůzu a potom už do tepla dom. Vemte aj známé, 
kamarády, děti…atd. 

Na setkání se těší   
Franta Hajduch 
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Vánoce pod Kraličákem 
Poslední pokyny 

 Zájem o tuto akci opět předčil veškerá očekávání, 
kapacita byla naplněna během jednoho týdne, což nás vedoucí 
potěšilo, ovšem na několik našich kamarádů se už nedostalo, což 
nás mrzí stejně jako je. Teď už slíbené informace.  
Odjezd: od Zdravotní školy v pondělí 27.12.2004 v 9.00 hod (sraz 
nejpozději v 8.45 hod. musíme naložit)  
Program 1.dne: Vyrazíme do lyžařského střediska Kunčice, kam 
dorazíme nejpozději kolem 12 hod. Po ubytování sjezdaři vyrazí 
na sjezdovky, které jsou uměle zasněžované (snad) a běžkaři se 
vydají na túru na Paprsek a nebo někam jinde. 
Vaření a stravování: Pro ty, co chtějí vařit, což bude asi většina, 
připomínám, že chata je vybavena dostatkem nádobí jak na 
vaření, tak na konzumaci jídel. Každé ráno pojede auto do 
St.Města na nákupy a pro ty co nechtějí vařit jsou v dosahu 3 
minut 2 hospůdky, které vaří.  
Doplatek za tuto akci bude vybrán až na místě a dotacemi Kufru 
lze hradit 50% ceny.  
Poznámka: Zbytek informací dostanete v autobuse a na místě. 
Teď si jenom přejme ať napadne dostatek sněhu, na setkání 
s Vámi se těší  

Soňa a Dadula 
 

Na běžkách do Chřibů 
Milí běžkaři, 

Kdo z Vás bude mít zájem se v neděli 9.1 2005 vydat na 
tradiční běžkařskou túru po Chřibech z Košíků na Bunč, Vlčák a 
Salaš, dostavte se v 8.05 hod. na autobusák, pojedeme společně 
linkou do Košíků a pak stopou po svých, snad až na Salaš. Návrat 
v odpoledních či podvečerních hodinách. Akce se samozřejmě 
koná v případě dostatku sněhu.  

   Zve  Majka Hampalová 
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Různé 
Sauna 

 I v prosinci pokračujeme v saunování na zimáku. Každé 
úterý (mimo 28.12.) v 18.00 hodin. Vstupné pro dospělé 40,- kč pro 
děti 20,-kč. 

Co dělal Kufr v listopadu 
 Proběhlo Sako v Kufru s účastí 7 týmů a připravuje se VH. 

Projekt na MŠMT 
 Pavlovi Polehňovi se letos podařilo včas napsat a odeslat 
projekt s žádostí o dotace na MŠMT, a tak nezbývá než čekat, že 
nám ministerstvo nějaké dotace na činnost přidělí. 

Schůze ČRDM 
 V říjnu v Praze proběhla schůze zástupců dětských 
organizací sdružených v ČRDM. Za Kufr se účastnil Dub, snad se 
mi podaří jej přimět k napsání nějakého článku o 
projednávaných tématech… 

Tombola na VH 
 Máša Hronová dává dohromady opět tombolu, kterou 
bude zpestřena VH. Každý, kdo bude chtít nějakým tím dárkem 
přispět … ozvěte se Máši na tel 572 578 075. 

Jaráky 
Jarní prázdniny na Machůzkách ve V.Karlovicích 

 Potřetí a naposled (do třetice všeho dobrého i zlého…) 
Termín: od soboty 12.2.05 do soboty 20.2.05.  
Ubytování v chatkách autokempu Machůzky. Doprava 
autobusem, stravování polopenze.  
Účastnický poplatek: který zahrnuje dopravu, ubytování, rekreační 
poplatek, polopenzi a org. výdaje činí 1. 760 Kč, pro dítě do 12 let 1.620 
Kč. Automobilisté – Ti, co nepojedou s námi autobusem (musí být 
předem dohodnutí s vedoucím akce) platí o 160 Kč méně. 
Přihlášky: U Máši Hronové tel. 572518075 nebo mobil 776394247 po 
20 hod.  
Zálohu 500 Kč budu vybírat na valné hromadě, případně po 
dohodě jinde. 

Ahoj Máša 
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Žabin miš – maš 

 
 Adios amigos! Zima je tu a s ní i velké plány velkého 
lyžování ve velkých horách často ve velké dálce. No a aby vás 
nějaké to zvířátko na svahu nepřekvapilo, tak si o nich trochu 
něco povíme. Víte, že 

• medvěd brýlatý žijící v Andách je jediný druh medvěda, 
který se nachází na jižní polokouli 

• hnízdo orla skalního může být až 3,5 metru vysoké a 
1,5metru v průměru 

• pokud jsou v hnízdě orla skalního dvě mláďata, velmi často 
chvíli po vylíhnutí usmrtí starší mládě svého mladšího bratra 

• kamzíci se ve skalnatém terénu zachytí lehce díky 
přilnavým polštářům na kopýtkách 

• orlosup bradatý, jeden z největších supů, má rozpětí křídel 
až 3 metry 

• v extrémně větrných horských oblastech přišel hmyz 
postupným vývojem o křídla - žije zde jen bezkřídlý hmyz a 
pavouci 

• se stoupající výškou mají savci hustější srst a kratší uši 
• vysokohorské rostliny jsou nízké, přisedlé a polštářovité - 

chrání se tak před ledovými větry a vysoušením 
 
A teď opět něco pro chytré hlavičky. Po minulém testu, jehož 

správné odpovědi jsou 1. Broučci, 2. Babička, 3. Harry Potter 
(většina dílů, možná všechny ☺), 4. Kytice, se vydáme trochu do 
světa slovních hříček, aneb Najdi zvíře v textu (za jak dlouho to 
stihnete? ☺ 

 
1. Ležel v asfaltu dokud úplně neztuhnul. 
2. I přesto vozík vlekl o kancelář dál. 
3. Invaze Braniborů do Čech nebyla jistě velkým přínosem. 
4. Tu štiku sežral okoun! 
5. Pokud lanka nepřetrhne taková síla, můžeme je klidně 

použít. 
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Kronika Úsvitu 

 Ačkoliv už venku skoro mrzne, zavzpomínejme se Zuzkou 
Špiritovou na léto a cyklotúru na Rejvíz… 
 

Túra na Rejvíz 
Den začal skvěle. Hned ráno se dalo tušit, že se stane něco 

převratného, něco tak neočekávaného jako sníh na Kanárských 
ostrovech. Bylo hezky a mělo se jet na Praděd. Původně jsme si 
říkali, ať jedem radši zavčas, ať už to máme za sebou. Jenže když 
nastala hodina H a měli jsme se vydat vstříc nejvyšší moravské hoře, 
odhodlání se zhroutilo. Jirka Hron s pohledem na oblohu prohlásil, že 
na hřebeni bude asi špatné počasí a nemá cenu jet na Praděd, pokud 
tam nebude 100% krásně. Tím vlil některým do žil dvojí energii: 1. 
dnes na Praděd nepojedeme, 2. možná na Praděd vůbec nepojedeme 
(předpověď počasí byla spíš pesimistická). 

Takže jsme se rozdělení do obligátních výkonnostních skupin 
Chrti, Hadi a Šneci vydali na Rejvíz. Cesta by se dala rozdělit do 6-ti 
etap. 
1. Na Anenský vrch: Ten, kdo tuto trasu vyhlásil cyklostezkou, musel 
být tentýž člověk, který vyznačil cyklostezku z Hospody pod Skalou 
na Břesteckou skálu. Zřejmě vlastní nějaký nový druh kola kříženého 
se vznášedlem. Ale asi nikoho nepřekvapí, že někteří Chrti to pojali 
jako  
výzvu a až do vrcholu s kola nesestoupili. Klobouk dolů. 
2. Z Anenského vrchu do Vrbna: Poté, co mě mí spolujezdci skoro 
zlynčovali, když nahoře nebyla hospoda, o které jsem mluvila, musela 
jsem si napravit reputaci a začala básnit o cukrárně ve Vrbně, kde 
prodávají 25 cm dlouhé trubičky. Aspoň v zimě prodávali. To ale taky 
byla na Anenském vrchu otevřená hospoda…Sjezd do Vrbna byl 
úžasný, adrenalinový, bláznivý a velice, velice rychlý. Cukrárna 
otevřená, bez trubiček, ale zato se spoustou jiného sortimentu. 
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3. Z Vrbna na Rejvíz: Z vyjedené cukrárny se táhne 15 km dlouhá 
cyklostezka proti proudu potoka až na Rejvíz. Velice příjemný, ale po 
čase už trochu ubíjející úsek. Ztratili jsme tam Chrty, když jsme se 
my, Hadi a Šneci, rozhodli přerazit nudu asfaltové cesty a vydali se 
poslední 3 km terénem po značce. Na Rejvízu jsme poklusem mezi 
davy babiček s dětmi obhlédli rašelinová jezírka, vyzvedli jsme Soňu 
s Koprem z bufetu, kde se odměňovali za dlouhé stoupání, obrátili 
kola, a svištěli zpět do Vrbna. 
4. Z Rejvízu do Vrbna: Kdo nezažil, nepochopí. Dokonalost 15 km 
mírného sjezdu po hladké asfaltečce se nedá popsat slovy… 
5. Z Vrbna na Hvězdu: Jestli byl předchozí úsek opojný a 
povznášející, toto byla kocovina. S 55 km v našich nepříliš 
trénovaných nohách se toto pozvolné stoupání po hlavní silnici 
proměnilo v noční můru. Nakonec nás z autobusové zastávky, ve 
které jsme čekali na zázrak, musel vytáhnout bratr Kopr. Poslední 
kilometr Karlovou Studánkou na Hvězdu byl skutečná agónie.  
6. Z Hvězdy domů: Není co, dodat, ten sjezd jsme si prostě 
zasloužili. 

Přijeli jsme na chatu a teprve tehdy vyšla najevo ta nečekaná, 
nepochopitelná skutečnost, Ten den jsme my, Šneci a Hadi, najeli víc 
než Chrti! Ti totiž, otrávení dlouhým čekáním na cyklostezce před 
Rejvízem, kterou my jsme opustili o kilometr dřív, obrátili kola 
rovnou a vrátili se do Vrbna, aniž by spatřili krásy mechového 
jezírka a místního bufetu. 

A poslední věc – celý den krásně svítilo slunko a při zpáteční 
cestě na nás čas od času vykoukl fotogenický vrcholek Pradědu, 
vyzývavě zvoucí proti modré bezmračné obloze.  

Zuzka Špiritová 
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