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KUFR a ÚSVIT v LEDNU 2004 
 • každou středu 

 • Setkání dětí v klubovně 
• 6. a 20. - úterý 
 •Proč bychom se nepotili –sauna 
• 13. a 27. – úterý 
 •Proč bychom se netopili -bazén 
• 10. - sobota 
 •Náctiletí – běžky nebo pěšky 
• 11. - neděle 
 •Přejezd Bílých Karpat - Vlára 
• 16.-18. - víkend 
 • Skalka 2004 
• 23.-25. - víkend 
 • 5.dětská akce 
• 24. – sobota 
 • Javorníky – Vranča 
• 31.1. – 7.2. – víkend 
 • Jarňáky v Karlovicách 
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Milí přátelé, 
 Tak letos Vás zdravím naposled… zbývá přesně 10 dní 
do konce roku, což je zjištění, alespoň pro mě, docela 
překvapující… stejně tak jako fakt, že ode dneška se nám 
pomalu, ale jistě opět zkracují noci a slunce se do našich 
zeměpisných šířek začíná navracet… Zimní slunovrat a 
oficiální začátek zimy letos už potřetí v pořadí svým 
netradičním způsobem slaví skupinka Kufráků a Úsviťáků, 
kteří vyrazili strávit nejdelší noc v roce nočním přechodem 
tentokrát Vizovických vrchů… Třeba se bude některému 
z nich chtít se o své zážitky s námi podělit v některém 
z příštích zpravodajů.  
 Zhruba před týdnem jsme byli natěšeni na první sníh, 
toho nám však příroda nedopřála a tak doufáme, že 
alespoň konec roku na horách bude bílý.Z dění posledního 
měsíce samozřejmě nesmím opomenout valnou hromadu, 
která tentokrát byla velmi poklidná. Na rok 2004 byl opět 
předsedou zvolen Drahomír Hron a předsedou dozorčí 
rady Jitka Plchová. Ve vedení Úsvitu zůstává Soňa 
Hronová. Veškeré dokumenty z VH jsou uloženy 
v klubovně, kdokoliv má možnost do nich nahlídnout. 
Konečnou hospodářskou zprávu Kufru i Úsvitu přineseme 
v příštím zpravodaji, také pak usnesení VH. Mimo 
úřadování a jednání jsme v prosinci chodili plavat a 
saunovat se, děti vyjely zařádit si do akvacentra do Brodu, 
měly Mikulášský večírek a v klubovně oslavily Vánoce… 
 Chci Vám popřát poklidné Vánoce a co nejvíc 
mrazivé a bílé poslední dny roku 2003. Do dalšího roku pak 
hlavně zdraví, optimismus a chuť do dalších dobrodružství 
a zážitků, které můžete získat s přáteli a kamarády i na 
některé s Kufráckých či Úsviťáckých akcí. 

Soňa 
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Běžky nebo pěšky 
Ahoj mládeži, 
 Protože doufáme, že zima se nakonec rozjede na plné 
obrátky, připravuje pro Vás jednodenní běžkařskou túru do 
blízkých hor… kam ovšem vyrazíme určíme podle sněhových 
podmínek… 
Termín: sobota 10.1.2004  
Místo konání: Hostýnské vrchy nebo Karpaty nebo Chřiby… 
Odjezd i návrat bude sdělen přihlášeným, pojedeme 
pravděpodobně vlakem 
S sebou: Zimní lyžařské-běžkařské obležení, běžky, jídlo a pití na 1 
den, vosky na mazání… 
Účastnický poplatek: 30,- Kč 
Přihlašování do čtvrtku k Soni na telefon 572 555 360 nebo 
604604329. 
Poznámka: Pokud nebude sníh, půjdeme i pěšky!!! 

Ahoj ve stopě  Avda 
 
 

 
 Kdoví jestli bude, ale když bude, tak pojedem. (sníh). 
Kdy: v neděli 11.ledna 2004 
Jak: Vlakem na společnou jízdenku z Uh.Hradiště v 7:26 hod do 
Bojkovic, pak autobusem na Žítkovou a pak už na lyžích po 
hraničním hřebenu na Javorník a odsud dolů podle stavu svážnic 
do Štěpána, Bylnice nebo Štítné-Popova na vlak..  
Návrat: vlakem do Uh.Hradiště v 17:37 hod. 
Za co: Za dopravu vlakem a autobusem. Jinak neutratíme, neb 
občerstvovny se po cestě nevyskytují. Je vhodné mít vlastní 
zásoby. Na vlak přijďte dřív, hromadná sleva je značná! 
Přihlášky: Telefonicky u Špiritů na čísle 572 641 128 navečer.  
Pozor! Ve čtvrtek 8.1. rozhodneme o konání nebo úpravě 
programu podle aktuálních sněhových podmínek. 
Pozor na druhou! Jedeme po státní hranici, nutno mít platný pas 
nebo občanku, pohraniční policie je ostražitá!!!  

Už se těším  Míla Špirit 
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Vážení a milí přátelé, zima je v plném proudu, sněhu na 

horách vela a tak jako každý rok, je zde opět nabídka na lyžařský 
zájezd na Skalku v Kremnických vrších, kde se letos vydáváme již 
po třiadvacáté.  
Termín: od pátku 16. ledna 2004 do neděle 18.ledna 2004.  
Ubytování: v hotelu Veterník v Kremnici ve 2,3,4 lůžkových 
pokojíc. 
Stravování: individuální, na pokoji lze vařit pouze čaj ve vlastní 
varné konvici. V hotelu je možnost objednat snídani a potraviny 
jsou vzdáleny 800 m. Během  lyžování je možno se stravovat na 
Krahulích, Skalce, Králíkách a Kremnici. 
Program: pátek 16.1.2004 odjezd v 16.30 hod. od zdravotní školy 
v Uh.Hradišti, kolem 20 hod. příjezd do Kremnice, ubytování a 
večírek. Sobota 17.1.2004 odjezd na Krahule, kde sjezdaři budou 
hoblovat místní svahy, letos už uměle zasněžované a běžkaři se 
vydají na túru, na které se domluvíme v pátek. Večer opět pro Ty 
co budou ještě schopni spol.večer. Neděle 18.1.2004 odjezd na 
Skalku, kde opět sjezdaři budou hoblovat místní sjezdovky a 
běžkaři se vydají na část tratě Bílé stopy. 
Odjezd ze Skalky bude jako vždy v 15 hod. takže v UH se 
objevíme kolem 19 hodiny. 
Účastnický poplatek: který zahrnuje dopravu ubytování a 
org.výdaje činí 770 Kč – zvýšení oproti loňsku je způsobeno 
zdražením na Slovensku. 
Přihlášky: u Máši Hronové na tel.čísle 572578075 domů a 
mob.776394247. 
Přihláškou je zaplacení plné ceny zájezdu, členové mají přednost 
při přihlášení do 10.1.2004. Jelikož je nutné zaplnit celou kapacitu 
zájezdu t.j. 41 míst vemte i své známé bude to tam bezvadné. 
Informace o sněhových podmínkách na Skalce najdete na 
internetové adrese, www.skalky.sk. 

Tak Ahoj ,ve stopě nebo na svahu se na Vás těší  
  Máša a Franta 

P.S. Nezapomeňte si vzít platný pas a průkazku ZP.  
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Zdravíme všechno filmové trosečníky, 
 Už, už to minule vypadalo docela jako v pohádce, už, 
už jsme si mysleli, že všechno dobře dopadne a my se vrátíme 
v klidu a pohodě do svých domovů. Opět nás však ovládla 
nějaký vyšší síla a my jsme byli vrženi opět na počátek dalšího 
filmu…tentokrát do nefalšované „Bondovky“. Ano agent 007 a 
jeho dobrodružství nás zachvátí již na další akci… 
 
Datum: 23.-25.1.2004  
 
Místo: Chřiby – základna Družba na Smraďavce (tam, kde jsme 
byli na Duhovém mostě) 
 
Odjezd: v pátek 16:45 hod z autobusáku, sraz o 15 min. dříve – 
budeme nakládat bagáž na auto 
 
Návrat: v neděli 15:23 hod. na autobusák 
 
Účastnický poplatek: 200,-Kč 
 
Strava: od soboty od rána, na pátek si vezměte svačinu. 
 
S sebou: spacák, starší i karimatka, ešus, lžíce, šátky, pláštěnky, 
baterky, teplé oblečení a obutí, hudební nástroj... korálky na 
krk, tajemné barevné předměty (budete je potřebovat!!!) 
 
Přihlášky: U Soni na známá tel. 572 555 360 nebo 604 604 329 
do pondělí 19.1.2004. 

  Avda 
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Lyžování v J 

 Pevně věříme, že stejně jako vloni-sněhu bude, že 
nedohlédneme a tak vyrazíme na oblíbený zájezd. Oproti loňsku už 
snad bude průjezdná silnice z Vranče na hřeben ke Kohútce. Kdyby 
ne, tak jak obvykle nahoru po svých nebo za rolbou.  
Termín: sobota 24.1.2004  
Odjezd: v 7:30 hod od zdravotní školy, návrat kolem 18-té hodiny. 
Účastnický poplatek: 120,- Kč 
Program: Sjezdaři se mohou dosyta vyřádit na sjezdovkách i loučkách 
mezi Kohútkou a Portášem. Běžkaři vyrazí po osvěžení na Portáši směr 
Kasárna, kam až dojedou a zpět. Ti nejlepší stihnou i polévku nebo jiné 
tekutiny na některé z chat na Kasárni. Sjezd z hřebene na Vranču si určitě 
nechá ujít málokdo. 
Přihlášky: u Evy Vlasatíkové tel.572 540 456 nebo Elišky Létalové 
tel.572 593 141 do pondělí 19.1.2004  

Lyžím zdar!!! Rychlá rota E + E 
 

 
Termín: od 31.1. do 7.2.2004. 
Místo: autokemp Machúzky 
Program: Sjezdovka v kempu na Machúzkách je již zasněžena jak 
umělým tak přírodním sněhem, takže sjezdaři se mají na co těšit. Pro 
běžkaře bude, každý den připravena běžková túra pod odborným 
vedením a pro děti a mládež bude na večer připraven společný 
program. Večerní dospělácké večírky budeme operativně organizovat 
podle potřeby. Samozřejmě, že všechny plánované akce jsou 
dobrovolné a klidně můžete dělat úplně něco jiného.  
Strava: Nezapomeňte, že máme zajištěnou polopenzi takže nemusíte 
tahat spousty jídla a nádobí.  
Upozornění: Nutno si také uvědomit, že chatky jsou většinou po šesti, 
takže ubytování nemusí být podle vašich představ, ale budeme se 
snažit ho udělat co nejlépe. A teď to nejdůležitější:  
Odjezd:v sobotu 31. 1.2004 v 10:00 hod od zdravotní školy, nakládání 
začne v 9:30 hod podle pokynů řidiče.  
Doplatek účastnického poplatku budeme vybírat na místě hned 
první den v hotovosti, doplatek pro ty co pojedou autem je o 150 Kč 
nižší. Odjezd z V.Karlovic po skončení pobytu bude v sobotu 7.2.2004, 
doba odjezdu bude stanovena podle sněhových podmínek.  

Na příjemný týden s Vámi se těší  Máša a Ivča. 
P.S. Ještě jedna dobrá zpráva, nová sjezdovka na Razuli je již otevřena. 
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URČENO ZVLÁŠTĚ DĚTEM A NÁCTILETÝM!!!! 
 Ahojte! Následující řádky Vás nebudeme chválit - tak jak to 
velmi často děláme, přesto ve svém zájmu dočtěte až do konce. 
Poslední čas jste si velmi zvykli, že Vaši vedoucí vždy nad Vašimi 
prohřešky nějak zamhouří oči, vyhubují Vám za vaši nepořádnost a 
vždy situaci nějak vyřeší…Ano, ano…narážím na situaci, která vznikla 
před 4.dětskou akcí v prosinci, kterou jste si de facto svou 
nepořádnosti SAMI zrušili. V den, kdy končilo přihlašování bylo 
přihlášeno ŠEST účastníků. To nás samozřejmě vedlo k otázkám…O 
akce už není zájem?… nebo je tolik laxních úsviťáků… kterým už je 
zatěžko i zvednout včas telefon?… Bylo úterý večer!!! Museli jsme 
potvrdit či odhlásit ubytování, čekal nás nákup jídla, příprava eráru, 
koordinace odvozu věcí…atd.… Nedalo se nic dělat, rozhodli jsme 
jednoznačně…tentokrát jste si akci odpískali sami. O den, dva později 
už Vás bylo „přihlášených“ dost, aby akce proběhla… Ale takhle to 
dělat prostě nejde, nejednou jste na nutnost dodržování termínů byli 
upozorňováni. My –vedoucí vše děláme ve svém volném čase a 
nechceme se stát chrty a štvanci, kteří vše díky Vám dělají den před 
akcí ve stresu a špatné náladě…Potřebujeme aspoň 3 dny. PROTO!!! 
Chcete-li, aby se víkendovky konaly, hlaste se nejpozději do 
PONDÉLNÍHO VEČERA v týdnu před akcí. Od teďka budeme důslední, 
třebaže nás zrušení akce mrzí možná víc než Vás.   Avda 
 

Změna termínů dětské akce a akce pro náctileté!!!! 
 Protože jsme z výše zmíněných důvodů neuskutečnili dětskou 
akci v prosinci, rozhodli jsme se v lednu zrealizovat místo jednodenky 
víkendovku a s akcí pro náctníky to bude právě naopak….což už jste 
se snad dočetli na předešlých řádcích. Akce pro náctníky: 10.1.2004 
a 5. dětská akce 23.-25.2004. 

 
Sauna a bazén 

 Pokračujeme v plavání a saunování. Každý druhý týden je 
bazén - v úterý od 18 do 19 hodin a každé další úterý výborná sauna 
na "zimáku" také od 18 ale do 20 hodin. Poplatek je 20 Kč dospělí, 
děti 10 Kč. Sauna je taktéž za 20 a 10 Kč.  
Bazén: 13. a 27. ledna 
Sauna: 6. a 20. ledna 
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Schůzky v klubovně  

každá středa 16.30 až 18.00 hod. 
 V lednu za Vámi do klubovny zavítají naši vysokoškoláci se 
svým originálním programem… Zuzka, Jirka, možná i Pavla J. Tak se 
těšte!!! 

ÚSVIT CON - svitek první 
 Dobrodruzi a neohrožení hrdinové, zveme vás na velké 
měření sil, turnaj, který prověří vaše kvality. 
 Turnaj ve hře Dračí doupě se uskuteční víkend po jarní 
rovnodennosti. Jedná se o akci pro náctileté, účast je omezena na 
čtyři týmy. Počet hráčů v týmu je maximálně pět. Když vás bude 
míň, nevadí, doplníme přihlášenými jednotlivci. Ani vy, kteří zatím 
nemáte s hraním Dračího doupěte zkušenosti, ale chtěli byste hrát, 
nemějte strach, v průběhu ledna a února chystáme několik schůzek, 
kde se o hraní můžete dozvědět více. V příštím Zpravodaji budou 
uveřejněna přesná pravidla. První seznámení proběhne na schůzce 
21.1.2004.  

Meč a magie s vámi    
PJ Mephisto & PJ Rybářka 

 

CHORVATSKO - CHORVATSKO - CHORVATSKO 
pro děti i dospělé 

Opět půjdeme za sluníčkem do Chorvatska, tentokrát do 
autokempu CUKA -známé turistické letovisko Pakoštane ležící mezi  
Zadarem a Šibeníkem, v blízkosti sladkovodního Vransko jezera. 
Termín: od 28.5. - 6.6. 2004 
Účastnický poplatek: 3.150,-Kč včetně stravy, ubytování v 
dřevěných srubech (2 ložničky pro 4 spáče + kuchyňka a suché WC) 
Nenávratnou zálohu 1.500,- Kč uhradit do konce ledna 2004 v Kufru 
nebo u Zoji Chodúrové (tel. 572 585 138), zbytek v březnu.  

Zoja 
 

Výsledky Saka v Kufru 
 Sako proběhlo úspěšně za účasti 9 družstev. 

1. Tokáme – Uh. Hradiště, Uh. Ostroh 
2. Trosky – Uh. Hradiště 
3. Orel – Veselí n. Moravou 
4. Naděje – KČT Napajedla 
5. Sokol – Mařatice 
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 V dnešní kronice zavzpomínáme na rytířská 
dobrodružství…Artuše, Merlina a Svatý grál… Autorkou příspěvku je 
Peťa Smělíková. 

9.Akce – Merlin a Jezerní víla 
 Sedím, no vlastně ležím, na posteli a právě se rozhoduji o čem 
psát. Upřesním to – je mi poněkud divné začínat povídku větou: 
„Hurá! A je to tady, opět jsme se sešli na autobusáku…“ atd., ostatně 
všichni, co jezdí pravidelně na akce nebo alespoň sem tam zalistují 
ve zpravodaji ví, jak to pokračuje. Ale co s náma naděláte, když my 
se tak rádi radujem! Hurááá!!! Teď, abych se dostala k akci. To, že 
jsme se sešli na autobusáku, je pravda. Dnes jsme nasedli do 
autobusu směr Osvětimany a těšili se na další rytířská dobrodružství (-
čekali jsme co po nás bude Merlin a spol zase chtít…). Jenom, co 
jsme vysedli z autobusu, už na nás křičel Jirka Muller něco ve stylu: 
„Ticho, Soňa mluví“. Jo, abych nezapomněla, do našich řad přibyli 
noví členové a taky se vytvořila družinka rodičů. To byl tým, který 
nevsázel ani tak na rychlost, ale na své buňky mozkové… ach ti 
rodičové! Soňa nám přečetla, co se to dnes semlelo a Zuzka s Jirkou 
to převedli do divadelní formy. Šlo o to, že se starý a zarostlý Merlin 
zamiloval do nějaké víly (asi lesní). Ona ho chtěla jenom využívat a 
on, jak byl věkem sešlý, jí na to naletěl. A tak si milá víla usmyslela, že 
chce, aby jí přinesl průhledný kámen štěstí, aby ho pak rozdělili mezi 
sebe. No ale to by nebyl Merlin, aby to dělal sám – sehnal si nás, 
abychom mu řekli, ve které z těch šesti jeskyní je ten jejich kámen 
štěstí. Od první hry tedy nebylo úniku. Spočívala v tom, že po 
Osvětimanech bylo určitých deset míst, na kterých měly sídlit 
čarodějky a my jsme museli chodit od jedné k druhé a u každé 
rozbalit obálku s indicií a seznamem dalších dvou či tří čarodějek, ke 
kterým jsme mohli od nich jít. Zní to celkem jednoduše, ale mělo to 
háček a v naší skupince hned dva. Ten první byl,že když jsme došli 
k nějaké čarodějnici, poslala nás k jiné, která sídlila na druhém konci 
Osvětiman, že by jen náhoda? A ten druhý háček byl spojený s tím 
prvním. Jelikož je vedoucí naší družinky vytrvalý jako velbloud, museli 
jsme skoro celou cestu běhat. A z těchto důvodů mám čarodějnic 
Jurmy, Darmy, Čurmy…atd. plné zuby a myslím, že nejen já, ale i 
dalších 90% naší skupinky. Když jsme se zdarem oběhli všech deset 
čarodějnic, z indicií jsme vyčetli, který kámen je v které jeskyni. K naší 
i ke spokojenosti vedoucích, byly všechny kameny přiřazeny do 
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správných jeskyní a z trojice Landeři, Altar a Prkna nám patřilo první 
místo. 
 Po hře jsme se jenom napili a někdo posvačil a šlo se po 
stopě dalších dobrodružství. A přišlo až nečekaně brzo v podání 
druhé hry. hru jsme hráli při chůzi a byla velmi zapeklitá. Měli jsme 
zjistit jaké dvojice vedoucích jsou spolu a jaké mají smluvené 
znamení, po kterém za 3 vteřiny zařvali slovo: lopata, Staropramen, 
marmeláda, H2SO4…atd. Po hodně dlouhé chvilce chůze jsme se 
zastavili a měli jsme sepsat veškerá znamení na papír. vypadalo to 
s námi bledě, protože jsme věděli jen jedno (asi ze šesti) znamení na 
100%, naštěstí jsme se nějak, vlastně „po haluzi“, dopracovali ke 
správným znamením. Měli jsme to celé dobře a navíc hezky 
napsané (taky jsem to psala já) a museli jsme to jedině vyhrát. A taky 
že jo! A toto nám dalo křídla do další hry, protože to vypadalo, že 
budeme lepší než Prkna. Tak jsem se vydali na cestu. Šli jsme celkem 
dlouho přímo za nosem a z ničeho nic nás přepadala další hra- 
bojovka. Byla to stará, nám všem dobře známá hra – lovení lam.. hru 
nebudu blíž popisovat, protože je to hra, kterou musí znát každý 
dobrý Kufrák. Snad bych jen mohla dodat, že jsme ji zase vyhráli, 
Altar byl druhý a Prkna třetí. Zase lepší než Prkna…!!! 
 Zvedli jsme se a zase šli, kam nás nohy a vedoucí táhli. ptáte se 
kam? No přece přes lesy, kde nás čekali s dobrou i špatnou zprávou. Ta 
dobrá je, že budem hrát hru a nebudem při ní běhat (možná) a ta 
špatná, že budeme muset přemýšlet. Když toto uslyšeli všichni Landeři, 
bylo nám jasné, že budeme poslední. Od Zuzky jsme dostali hádanku 
(např.: Máte 2 přesýpací hodiny. Jedny měří 7 minut a druhé 4 minuty. 
Jak naměříte 9 minut?) A až jsme ji vyřešili dostali jsme od vedoucích 
azimut a vzdálenost, kterou jsme měli přenést na mapu. Měli jsem 
zaznačit konečný bod, kam jsme došli podle azimutů. No, abych to 
zkrátila – všechny ostatní hry jsme vyhráli, teď už jsme museli být jenom 
třetí. nechci psát poslední, protože třetí vypadá líp. Smůla, ale všechno 
nám vyjít nemůže. Rychle jsem se zvedli jelikož nám jel autobus a 
svižnou chůzí došli zpět do Osvětiman na zastávku. Dostali jsme další 
části věštby – Landeři 3, Altar a Prkna 2. S radostí jsme zjistili, že v počtu 
částí věštby jsme dohnali Prkna a bez radosti, že na další akci pojede od 
nás jeden nebo dva a od Prken minimálně sedm, což dokáže naštvat. 
 Ale to už je ti autobus a my do něj nasedáme s cílem sednout 
si a sedět. některým se to podařilo líp, některým hůř. Po příjezdu do 
Hradiště jsme udělali menší nálet na točenou zmrzlinu v Prostřední 
ulici a touto sladkou tečkou zakončili už tak super akci. 

za Landery napsala  Peťa Smolíková 
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Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dv. 12 
E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: +420 572 540 289 
 
Předseda Kufru:   
Drahomír Hron..................................... 572 578 075 ....... 736 680 073 
Vedení Kufru: Pavel Polehňa ........... 572 591 028 ...... 604 897 725 
    Míla Špirit .................... 572 641 128    572 652 334zam. 
    Hošek Jirka ................. 572 556 342 ....... 604 100 900 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová ...... 572 570 125   572 551 012 zam. 
Členové DR:   Ludmila Bříštělová............572 542 629 
     Eliška Létalová.......... 572 593 141 ....... 724 231 577 
Vedoucí akcí:   
Máša Hronová ..........572 578 075 Zoja Chodůrová 572 585 138 
Majka Hampalová ...572 553 637 Šárka Smělíková 572 548 247 
Jožka Gabrhel ..........723 147 244 Rosťa Kubáček .. 577 133 048 
Jirka Hron ...................777 593 141 Jirka Létal............. 602 543 104 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová.. 572 555 360 ....604604329 sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa.. 572 591 028 ....604 897 725 pavelpol@raz-dva.cz 
Jiří Müller ml. ..... 572 556 047 ....736 176 628 apexx@seznam.cz 

KUFR a ÚSVIT v únoru 2004 
 

• každé úterý  • Setkání dětí v klubovně 
• každé úterý  • bazén nebo sauna 
• 14. – sobota  • 6.dětská výprava 
• 15. – neděle  • Lyžování na Koprníku 
• 21.-22. – víkend • Vysočina na lyžích 
• 28. – sobota  • Lyžování na Poustevnách 

 

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa 
Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 20.12.2003. Příští uzávěrka: 20.1.2004. 
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