
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUFR a ÚSVIT v DUBNU 2004 
 

• každou středu mimo prázdniny 
• Setkání dětí v klubovně 

 

• 17. – sobota 
 • 8.dětská akce – Titanic 
 

•24. – sobota 
 • Otvírání Moravy 
 

• 25. – neděle 
 • KUFR v ringu 
 

•30. – pátek 
 • KUFRový country bál 
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Milí přátelé a kamarádi, 
 Tentokrát zasedám ke psaní už v počátku března. Mám na 
spěch neboť zpravodaj musí být hotov mnohem dříve, než je tomu 
obvykle a také ten další - květnový už je rozepsaný, čímž jsem určitě 
trhla redakční rekord v celé historii našich zpravodajů. Pročpak mám 
tak na spěch? Stačí se podívat letmo do mého pokoje a i náhodný 
návštěvník zjistí, že se chystám buď ke stěhování nebo alespoň na 
nějakou cestu. Ano, bé je správně. Chystám se na 5 týdnů 
k protinožcům a tak mám trochu fofry, aby se nepoznalo, že tu 
nebudu. Než se trošku ohlédnu za uplynulým měsícem, ráda bych se 
s Vámi krátce podělila o některé dojmy spojené s přípravami. 
Poněvadž jsem v Austrálii nikdy nebyla, tak jsem požádala svého 
milého, který už tam pobývá půl roku, aby mi napsal, co si mám 
určitě s sebou vzít, na co nezapomenout. Ve velmi krátké době přišel 
obsáhlý dopis – seznam položek… zaradovala jsem se, že to budu 
mít s balením ulehčeno. Nicméně, jakmile jsem se začetla do prvních 
řádek, ihned mi bylo jasné, že se budu muset namáhat s chystáním 
sama. První položkou v seznamu byla… SLIVOVICE. Druhou položkou 
v seznamu bylo VÍNO, samozřejmě vše opatřeno udáním množství. 
Pak následovalo asi půl stránky slohu, ve kterém mi Honza jednak 
vysvětloval - obhajoval, proč je nutné navzdory předpisům přivést 
tyto tekutiny a pak ještě návod, jak lihoviny zabalit na cestu, aby 
neutrpěly ony samotné, obsah batohu a také pak já v konverzaci s 
celníky. Nakonec přidal ještě seznam sankcí, které přijdou na pořad, 
pokud slivovičku a vínko nedovezu. Úplně živě jsem si představovala, 
jak mi kupuje okamžitou zpáteční letenku a posílá mě šupem domů, 
což bych samozřejmě nechtěla. Takže, lihoviny nachystány, 
zabaleny a zbytek… je už bezpředmětný. Abych ale Honzovi 
nekřivdila, v dopise připojil i pár doporučení tzv. netekutých. Jó, 
úplně bych zapomněla… S malým zpoždění přišla ještě doplňující 
SMS: „A nezapomeň přibalit ALPU!“(???). Tak jsem ještě přikoupila 
Alpu, ale jen tu malou, a tak trnu jestli přeci jen nepřijdou na řadu 
sankce ☺. 
 Co dělal Kufr a Úsvit v minulém měsíci? Protože zima ne a ne 
se dát na ústup, pokračovali jsme v zimních radovánkách. Lyžaři 
vyjeli do Beskyd na Pustevny a měli se výborně. Na rychlo zařazená 
akce Kubínská hola se neuskutečnila pro malý zájem z vašich řad. 
Nadále jsme chodili do sauny a na Joséfka proběhlo tradiční koulení 



– výsledky najdete v tomto čísle o něco dále. Na konci března se 
ještě chystá jarní procházka po Karpatech s Rosťou a pak už je tu 
duben. Úsvit také nezahálel. Děti se vydaly do filmu Pán prstenů a 
patřičně si to užily. Akce byla nečekaně tvrdá, ale na takové se pak 
nejdéle vzpomíná. No a poslední víkend v březnu se uskuteční tak 
dlouho očekávaný Úsvicon – turnaj v „dračáku“…. naši náctiletí už se 
nemohou dočkat. 
 Tak všem ahoj, příští úvodník píše Dadula a já se Vám ohlásím 
zase v tom přespříštím. Pěkný duben s Kufrem a Úsvitem přeje 

       Soňa 
 
 

 
 

Titanic 
Milí filmoví trosečníci, 

Tak snad se konečně dočkáme i zámořské plavby 
na věhlasném luxusním Titanicu. Minule nás filmová klička 
hodila někam úplně jinam, snad to nyní vyjde a příští 
zážitky budou patřit oceánu, mořeplavbě, boji o Modrou 
stuhu a především parníku TITANIC. 
 
Termín: sobota 17.4.2004  
Kam pojedeme: do Chřibů 
Odjezd: 8:30 hod z autobusáku Uh.Hradišti 
Sraz: 15 minut předem 
Návrat: 18:03 hod. 
Účastnický poplatek: 30,- Kč 
S sebou: teplé oblečení a obutí, jídlo a pití na 1 den, 
zápisník, tužku, šátek 
Přihlašování: denně u Jirky Müllera do 16.4.2004 na tel. 
572 556 047 nebo mobil 736 176 628. 

Ahoj na palubě  
AVDA 

 
 



 
 
 
 
 
 
Ahoj vodáci, 
 Jaro už je skoro tady, i když teploty venku tomu 
zatím ještě před nedávnem nenasvědčovaly, dokonce 
to vypadalo, že se po Moravě pojede spíše na 
bruslích…Přesto je měsíc duben měsícem, kdy tradičně 
zahajujeme vodáckou sezónu, usmiřujeme čochtana a 
užíváme si s přáteli dobré pohody na vodě i na suchu… 
takže tomu tak bude i letos. 
Termín: sobota 24.dubna 2004 
Doprava: individuální, nejlépe vlakem do Spytihněvi  
Odjezd z UH v 8:03 hod. 
Plavidla: Kanoe a rafty zabezpečuje pro včas přihlášené 
KUFR. (pouze dovoz , ne foukání…) 
Program: 10.30 hod. ceremoniel odemykání Moravy, po 
té splutí Moravy po ústí Baťova kanálu. Na konci posezení 
v zahrádce u baťáku. 
Účastnický poplatek:  
dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč 
Přihlášky: telefonicky u Pavla Polehni na tel. 604 897 725. 
Při přihlašování uveďte jakou lodí chcete jet, výběr lodi 
závisí samozřejmě na pořadí přihlašování – kdo dřív přijde, 
ten dřív mele… 

Na Moravě ahoj     
Pavel a Jirka Müller jr. 

 
 
 
 
 



 
 

Tak jako v předešlých letech i letos pro Vás amatérský 
neorganizovaný ringo klub v čele s Jiříkem Müllerem jr. chystá 
jarní pohodovou, pohybovou, úsměvnou, koordinovanou i 
nekoordinovanou, napínavou, adrenalinovou, ale i 
odpočinkovou a sluníčkovou sportovní akci – turnaj v ringu. 
Tentokrát již 6. ročník. 
Pravidla hry: Ringo je týmová hra určená dvou nebo 
tříčlenným týmům. Hra probíhá na volejbalovém hřišti, 
s volejbalovou sítí. Hraje se dvěma gumovými kroužky a cílem 
hry je umístit tyto kroužky do pole soupeře. Podání probíhá na 
odpočítání z obou zadních čar. Hráč může zachytit ringo 
jednou rukou, udělat jeden krok a ringo odhodit. Let ringa musí 
připomínat let disku. Ringem se nesmí dotknout spoluhráče ani 
země. Hráč může držet ringo libovolně dlouho, avšak pokud 
jsou obě ringa na stejné straně můžou protihráči odpočítávat 
do 5 a hráč je nucen do této doby ringo odhodit. Za každé 
dopadnuté ringo se počítá 1 bod, hraje se na dva vítězné sety 
do 30 bodů. Podrobnější informace budou podány na hřišti. 
Termín: neděle 25.dubna 2004  
Místo konání: hřiště v areálu Aeroklubu Kunovice před OK barem 
Program: 8:30 až 9:00 hodin prezence 
9:00 hod. zahájení a vysvětlení pravidel, hrací systém bude 
určen podle počtu přihlášených týmů V průběhu dopoledne a 
části odpoledne se bude hrát, v období mezi sety můžete 
posedět v OK baru, kolem poledne se budou opékat 
špekáčky. 
Po skončení turnajů bude vyhlášení výsledků a volná zábava. 
Přihlášky a informace: Stačí se telefonicky ozvat do pátku 
23.4.2003 k Jiřímu Müllerovi na tel. 736176628 nebo večer 
domů 572 556 047. Nejlepší je přihláška ucelených tříčlenných 
týmů, není však podmínkou, mohou se přihlásit i jednotlivci, 
kteří nakonec vytvoří další tým přímo na místě. 
Startovné: 30,- Kč za osobu. 

Na setkání se těší   
Jirka, Pavel a celý amatérský ringo klub UH 



 
 
 

Milé dámy, nažehlete krásné sukně a korzety  
 Vážení pánové, oprašte kolty a sombréra. Zveme Vás 
na nultý (možná pak tradiční) KUFRÁCKÝ COUNTRY BÁL. 
Termín: pátek 30.4.2004 
Kde: sál v Mařaticích naproti ZŠ  
Začátek:19.00 hodin 
Hraje: AMALGAM  
Vstupné: 80kč 
Tombola: kdo co do ní nabídne - to donese! 
Občerstvení: v bufetu zajištěno. 

Všechny příznivce Kufru a country zvou  BABY 
 

 
Sportovní víkend 

Ahoj mládeži, 
 Další ze série akcí pro náctileté bude věnována sportu a 
kolektivním hrám. Doufáme, že jaro bude na počátku května 
v plném proudu a my budeme moci změřit síly v celé řadě 
turnajů. Plánujeme velmi nabitý program, večer posezení u ohně, 
zpívání, povídání… 
Termín: sobota a neděle 1.+2. května 2004  
Místo konání: základna Družba – Smraďavka 
Ubytování: v chatkách  
Doprava: na kolech – jedná se o sportovní víkend!!! 
Strava: společná 
Účastnický poplatek: 130,- Kč 
Program: volejbal, přehazka, ringo, indiaca, lakros, fotbálek, 
petanque, vybiša a další neznámé kolektivní hry 
Přihlášky: u Jirky Müllera do pondělí 26.4.2004 na tel. 
736176628. 
Upozornění: Nutné je z bezpečnostních důvodů mít na kola 
cyklistickou přílbu!!! Vřele doporučujeme si ji pořídit co 
nejdříve, protože hlavu máte jenom jednu a stejně na 
cyklotábor v létě bude nezbytná!!!  

Sportu zdar Avda 



 
 
 

Milí cyklisti, kolaři, loučkaři, chrti…přátelé, 
I letos pojedeme tradičně cestou, necestou ... polem, 

nepolem ... do Sadů pod třešeň ... 
Termín: sobota 1.5.2004 
Sraz: 9.45 hod u Kokavců ve Staré Tenici (první pivo). 
Trasa: cca 50 km - pojedeme směrem na Komárov, 
Pohořelice -Sady. 
Tam opečeme špekáčky, které si přivezete, ochutnáme 
vínko za stálé ceny, no a hlavně "chlapi poobtúlajú baby, 
aby jim neuschly". 
Důležité s sebou: helmy, pojízdné kolo, pití, kapesné, mapu, 
dobrou náladu. 

Těší se Máša 
 
 
 
Na víkend 8.-9. května jsme připravili cyklotúry v oblasti 
Bílých Karpat a Vizovických vrchů. 
Ubytování: V turistické ubytovně ve Štítné nebo Brumově 
(Bylnici) 
Trasy: lesní silničky a zapadlé okresky, kde moc aut 
nepotkáme. Obtížnost a délka tras bude různá dle výběru a 
schopností účastníků. 
Stravování: individuální - ve Štítné je dobrá hospoda a i 
jinde se najdou. 
Doprava: vlastní auta, vlak nebo i na kole. 
Přihlášky: předběžný zájem pro zajištění kapacity ubytování 
projevte telefonicky co nejdříve: 
tel.572 652335 dopoledne nebo navečer 572 641128 u 
Špiritů. Podrobnosti v příštím zpravodaji. 

 

Sportu zdar a kolu zvláště aneb 
Dál, dál na pedál !!! 

Míla Špirit a Rosťa Kubáček  



 
 
 
 
 

Jeseníky na kolech 
 Letošní náctníci proběhnou tradičně opět 
na počátku července. Tentokrát pro Vás připravujeme 
cykloturistický tábor v Jeseníkách. Nebojte se, každý si bude 
moci zvolit náročnost programu dle výdrže a fyzické 
výkonnosti. Trošku se zapotíme, ale o to přeci jde. 
Nebudeme ale jen jezdit na kolech, vyjdeme si na túry a 
zahrajeme pár tvrdších her, posedíme u ohně, zahrajeme 
nějaké kolektivní sportovní hry..ale hlavně, budeme zase 
spolu a snad i v pohodě. 
Termín: sobota 3.7.-neděle 11.7.2004  
Ubytování: V turistické základně – zámeček Karlov. 
K dispozici kuchyňka, kolárna, sprchy, ohniště… 
Strava: společná, vaříme dohromady 
Doprava: částečně vlakem, částečně na kole, která s námi 
pojedou jako spoluzavazadlo. Bagáž pojede na místo 
autem. 
Účastnický poplatek: 1.400,- Kč (doprava, strava, 
ubytování, pojištění, organizace) – zaplatit celou částku je 
nutno do 15.6.04, zálohu 500,-Kč (pro ty, kterým částku 
nebude platit zaměstnavatel) do 15.5.2004. 
Přihlášky a platby: u Jirky Müllera – tel. 736 176 628. 
Upozornění: Naprosto nezbytná bude na kola cyklistická 
přílba!!! Z bezpečnostních důvodů nelze účast bez přílby 
tolerovat!!! Známe Vás jací jste divočáci a tak máme zájem 
o zdraví vašich ctěných hlavinek!!! 

Ahoj na kolech 
Avda 

 
 
 



 
 
 

 
 
Ahoj děcka a rodičové, 

Blíží se léto a sním i plánování dovolených a prázdnin. 
Přináším Vám tedy informace o letošním letním táboře, 
abyste měli dostatek času jej do svých plánů zapracovat. 
Z důvodů obsazenosti základen jsme museli termín tábora 
posunout až na 3.turnus. 
Termín: sobota 31.7. – sobota 14.8. 2004 
Místo: Jindřichohradecko, oblast České kanady, základna 
je mimo civilizaci, nejbližší vesnice 2,5 km. 
Doprava: autobusem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou 
hrou 
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.200,- Kč.  
Přihlášky budou od konce března k dispozici u Jirky 
Müllera, zálohu (500 Kč) nutno zaplatit do 15.5.2004 
(nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude celý 
poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka 
musí být zaplacena do 15.6. 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vážení a milí KUFRáci,  

Jelikož termín tábora Úsvit byl přesunut na prvních 14 
dní srpna, bylo nutno něco udělat i s termínem Odysei. 
Vedení se tedy dohodlo na termínu 17.července až 
24.července 2004. Na vědomí jest Vám to dáváno už 
v tento jarní čas, aby rodinné rady mohly včas naplánovat 
a časově sladit všechny možné i nemožné aktivity a těm co 
mají volna přehršle, aby si do kalendáře tento termín zatrhli 
červeně. Je mi jasné, že někomu změna termínu přišla vhod 
někomu vůbec ne (třeba mně), ale tak už to bývá. Včíl jen 
krátce kde, co a jak, jelikož podrobné pokyny vyjdou příště. 
Jak vyplývá z názvu bude Odysea na Náchodsku, 
ubytování bude v kempu v Dřevíči, což je 2 km od Hronova. 
Spát by se mělo v chatkách a součástí kempu je i 
koupaliště. Co nám tato oblast nabízí, no je toho hodně. 
Adršpašské a Teplické skály, Broumovské vrchy, městečko 
Broumov se svým krásným pivovárkem, Babiččino údolí, 
Náchodský zámek, pevnost Bouda, safari ve Dvoře Králové, 
pro zájemce Gory Stolove v Polsku, dobré lidi a naše 
kamarády z kapely Pevná vůle, kteří nám přijdou určitě 
zahrát. Budeme jezdit na kole, chodit pěšky, jen vodu letos 
vynecháme. Tak to je asi vše, věřím, že se nás na Odysei 
sejde dostatek a bude to prima.    

  Ahoj Dadula 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Schůzky v klubovně 

 I v dubnu nezapomeňte na klubovnu a schůzky. Určitě 
minimálně 1x půjdeme hrát ringo, jednu schůzku věnujeme 
opět společenským hrám, budeme pilovat taktiku a strategii. 
 

Upozornění pro všechny Úsviťáky!!! 
 Ahojte. Protože budu od 25.3. do 28.4. na opačné 
polokouli - tedy skoro mimo dosah, obracejte se s veškerými 
problémy a dotazy ohledně Úsvitu na Jiříka Müllera či na Pavla 
Polehňu, kteří všechno ví!!!  

 Díky Soňa 
Úřední hodiny 

Každý týden je možno ve středu od 17 do 18 hodin v kufrovně 
řešit, vyřizovat… nejrůznější problémy a požadavky Vás - členů 
s námi – vedením.  

Výsledky Josefovského boulení 
 Na Joséfka jsem se opět sešli a mimo jiné i změřili své síly 
v bowlení. Turnaje se účastnilo 47 osob, soutěžilo se v kategorii, 
děti, junioři, ženy, muži, Joséfkové. A jak to dopadlo? 

Děti 

1. Lenka Linhartová 
2. Jonáš Štefan 
3. Adéla Petrová 

Muži 

1. Pavel Zachar 
2. Jirka Müller sen. 
3. Dadula Hron 

Ženy 

1. Ivana Müllerová 
2. Soňa Hronová 
3. Marta Müllerová 

Junioři 

1. Žaba (Zuzana 
Pojslová) 

2. Petr Hron 
3. Aneta Klímová 

 

Joséfkové 

1. Josef Štokl 
2. Josef Bár 
3. Josef Gabriel 
4. Josef Burda 

 



Tanečky v búdě 
 Každou neděli se ve Slovácké búdě konají schůzky 
amatérského folklórního společenství. Prozatím 3 páry se učí 
lidovým tancům, zpívání. Vstup je volný, zájemci vítáni. 
Začátek v 18.30 hodin. 

 

Výlet KČT do Malých Karpat 
 Ahojte turisti. Pokud byste zrovna nejeli s Kufrem na otvírání 
Moravy, máte možnost zahájit turistickou sezónu s KČT v Malých 
Karpatech. Termín: sobota 24.4.2004, odjezd v 5:30 hod. od 
kaštanů. Účastnický poplatek 200 kč, program: rozcestí u Bukové 
– Sokolské chaty – k Nespalovcům – Horné Mlyny – Biela hora – 
Havranica – nejvyšší vrchol M.Karpat Záruby 767 mnm – zřícenina 
hradu Ostrý kameň – Brezinka – Plavecký Mikuláš. Máme 
připraveny 2 základní varianty túry s délkou cca 14 km a 20 km, 
jsou však možné i další varianty. Přihlášky a informace u Pavla 
Zachara na tel. 605 485 436. Upozornění: PASY S SEBOU!!! 

V Malých Karpatech se na Vás těší Pavel Zacha 
 

Duhová brána, Velká Duha 
 Na tradiční duhovou akci se přihlásilo 8 našich vedoucích 
a instruktorů. Akce se uskuteční v Čekyni u Přerova. Pro účastníky 
je připraven zajímavý program, který se doufejme opět stane 
inspirací pro naši činnost v dalším roce. Na velké Duze nás bude 
zastupovat Jirka Hron a Pavel Polehňa. Odjezd bude v pátek 
odpoledne pravděpodobně vlakem, přihlášení se dohodnou 
s Pavlem, který je bude v tomto směru koordinovat. Tel. na něj 
604 897 725.  

Školení a vzdělávání vedoucích 
 Na konci března vysílá Úsvit Jirku Hrona na školení hlavních 
vedoucích a v květnu pak Zuzku Špiritovou na školení zdravotníků. 
Oba budou mít záhy možnost si své nabyté vědomosti uplatnit 
v praxi na letních táborech. Tedy doufejme, že Zuzka nebude mít 
příliš práce. 

 

Fond dotací 
 O oživení fondu dotací požádal na výzvu vedení Mira Soviš 
a Kaštánkovi. Oběma bylo vyhověno. Ostatním byly dle platných 
stanov a směrnic dotace zrušeny. 

 



 Kam za kulturou v dubnu? 
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, ale 

možná už bude krásné teplo a hlavně dámy neví, co po zimě na 
sebe. Inspiraci jistě najdou 3.4. v Klubu Kultury na Módní přehlídce 
Klubu módy. Začíná se v 19.30 hod. V neděli 11.4. v 19.30 se 
můžeme pobavit na Šlahačkové besedě u cimbálu Cimbálové 
muziky Jaroslava Čecha s taneční skupinou. I zde se můžeme 
inspirovat tentokrát ukázkou výroby kraslic,velikonočních ozdob, 
pletení tatarů a o půlnoci tradiční šlahačkou. Kdo má rád klasiku 
neměl by chybět ve středu 14.4. ve Farním kostele sv. Františka 
Xaverského. V 19.30hod tady začíná Varhaní koncert k životnímu 
jubileu Karla Dýnky. V pátek 30.4. bude v Klubu Kultury Old Stars 
Hradišťan a Cimbálová muzika Linda po pěti letech. Ovšem 
všichni kufráci se jistě v tento samý den budou vlnit a křepčit 
v rytmu skupiny Amalgam, na Country bálu v Kulturním domě 
v Mařaticích, který pořádá Máša a spol.  

Vinaři jistě odhalili můj překlep v minulém čísle. (Košt vína 
v Buchlovicích 28.3., bohužel byl 28.2.) Místo něho vám teď 
nabízím a Dadula všechny srdečně zve, na Vinařský košt do 
Sadů, který bude 24.4. v tamním Kulturním domě od 17 hodin. 
Takže užívejte folkloru, country či vážné muziky a za měsíc ahoj  

Mirka 
 

Půjčovné materiálu (uvedeno půjčovné na den) 
člen/akce 

 nečlen 
Vlek velký – na kola .........................300,- ................. 400,- 
 malý – na lodě .........................200,- ................. 300,- 
 za OA ..........................................20,- ................... 30,- 
Plovací vesta .....................................................10,- ................... 15,- 
Pevné lodě T2, C2...........................................60,- ................. 120,- 
 K1, C1 ..........................................40,- ................... 80,- 
V ceně jsou dřevěná pádla a vesty 
Rafty Colorado ..................................250,- ................. 350,- 
 Riwer uther 6 ............................250,- ................. 300,- 
 Pulsar .........................................350,- ................. 450,- 
V ceně jsou dřevěná pádla, vesty a pumpa 
Příslušenství pádla dřevěná ............................4,- ..................... 8,- 
 pádlo plast .................................10,- ................... 15,- 
 dvojpádlo...................................10,- ................... 15,- 



 pumpa ........................................10,- ................... 15,- 
Stan „Kopule“ .....................................30,- ................... 50,- 
 MINI................................................0,- ................... 15,- 
 Ideál ..............................................0,- .....................NE 
 Kopule pro 3 os..........................30,- ................... 50,- 
 Kopule pro 4 os..........................30,- ................... 50,- 
Karimatka .......................................................5,- ..................... 5,- 
Motorová pila ...................................................100,- ................. 400,- 
Kotlina na zabijačku................................................30,- ................... 50,- 

Materiál možno zapůjčit po dohodě s Jirkou Hoškem 604 100 900.  
 V případě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pavla 
Polehňu mobil: 604 897 725. 
Kufr a Úsvit mají k dispozici i horomateriál. Tento je možno zapůjčit 
po dohodě se Soňou Hronovou na tel 604 604 329. K dispozici jsou 
sedáky prsáky karabiny, expresky, osmy, lana, smyčky, kladky, 
jumar, cepín, helma. 
 
 
 

 
Tak se nám zase ukázalo jaro. Všechno se zelená, 

všichni se usmívají, ptáčkové zpívají. Tak si o nich něco 
povíme, ať se o nich něco dozvíme a ať mají o nás alespoň 
trochu lepší mínění.  

Víte, že… 
• opeření labutě se skládá téměř z 25 000 per 
• v zalesněných oblastech Severní Ameriky zabírá teritorium 

jednoho orla skalního až 520 km2

• rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu a spí v letu 
• jedna rodina ledňáčků se šesti nebo sedmi mláďaty sežere 

až 100 rybek denně 
• bažant argus má ocasní péra dlouhá až 10 metrů 
• rybák dlouhoocasý překonává dvakrát ročně vzdálenost 

asi 19 000km 
• sokol stěhovavý letí střemhlavým pádem rychlostí až 360 

km/h 
• nejmenším ptákem je kolibřík nejmenší, měří 5 cm a váží jen 

1,6 gramů 



 
 

Ahojte. V dnešní kronice Vám přináší ohlédnutí za 
táborem Úsvit 2003, příspěvek od Hanky Létalové a pak 
Mílovu písničku ze silvestrovského pořadu 2003. 

DEN 7.? mý 
 Probudíš se do letně zimního rána jenom proto, 
aby na tebe spadly čtyry vody z kýblu. Nehezké. Tohle u 
většiny způsobilo (místo probuzení do hezkého dne) 
zamrznutí lebky až do všech kliček mozku. Začalo to tedy 
slibně…Piráti! Pokračuje to čím dál líp. Začáteční nával 
pirátů chtěla zvládnout AVDA - loďka, ale asi jsou moc 
staří na to, aby vydrželi takový nápor. Jednonohý, 
jednooký Dub proti dvounohému, dvouokému… líný 
rybář proti… Je jasné, že to zase zůstalo na těch 
schopnějších. Měli jsme na to totiž úplně nejlepší taktiku . 
Urvali jsme pirátům ocasy. Co má dělat pirát bez ocasu? 
Jasné. Umřít. Takže jsme se o to snažili důkladně. 
„Nejdůležitější je, pořádně si zavázat tkaničky.“ Ano, 
Peťova taktika se ukázala být nejlepší. Asi proto jsme 
vyhráli. Bez jídla se ale nedá bojovat. Tak jsme se ho 
přežrali až tak, že jsme stejně zas nemohli bojovat. Piráti 
ale chcípavě chrápali na palubě. Tak co s nimi? Jedině 
je dorazit. No, tak jsme to udělali. Boj byl taktický, složitý, 
papkoulovitý, veselý, neopakovatelný. Veselý. Piráti 
chcípli, my jen pár mrtvol. To chce oslavit. Špekáček jsme 
napichli na veselé dřevo a bylo vystaráno. Po bujarých 
oslavách jsme se smotli (pozn. red.: ???) po lese. Za 
účelem buď najít vzkaz, nebo poznat hvězdy. Asi něco 
tak. To bude asi tak všechno.           

Hanča 
 
 



 
 
 
 

Klubovna:      Palackého nám. 293  
 686 01 Uherské Hradiště  
 1. patro  - dveře 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 ...... 572578075 .....736680073 
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa ...... 572 591 028 ...604897725 
                           Míla Špirit................ 572641128 .....572652334za. 
                               Hošek Jirka ......... 572 556 342 ...604100900 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová ..... 572570125 .....572551012za. 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová 572 542 629 
                     Eliška Létalová ... 572593141 .....724231577 
Vedoucí akcí: ................................  
Máša Hronová ..........572578075 Zoja Chodůrová ...572585138 
Majka Hampalová ...572553637 Šárka Smělíková ...572548247 
Jožka Gabrhel ...........723147244 Rosťa Kubáček .....577133048 
Jirka Hron ...................777593141 Jirka Létal ...............602543104 
 
Předseda Úsvitu:   
  Soňa Hronová 
572 555 360 ......604604329..... Email: sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa 
572 591 028 ............604 897 725...... Email:pavelpol@raz-dva.cz 
Jiří Müller ml. 
572 556 047 ............736 176 628...... Email: apexx@seznam.cz 

 
 
 
 



 

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 572 540 289  • Http://kufr.misto.cz 
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Nejsme plátci DPH 

 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: 336-62831500 

 

občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 
Č.účtu: 1543558339/0800 • DIČ: 336-16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

 

KUFR a ÚSVIT v květnu 2004 
 

• každou středu 
• Setkání dětí v klubovně 

• 1.-2.5. – sobota – neděle 
 • 4.akce pro náctileté - sport 
• 1. – sobota 
 • Prvomájová kola 
• 8.-9. – sobota – neděle 
 • Cyklistika v Bílých Karpatech 
• 14.-16. – víkend 
 • 9.dětská akce 
• 15. – sobota 
 • Pěší výlet na Sršatec 
• 21. – 23. – víkend 
 • Přechod pohoří 
• 21. – 22. – pátek - sobota 
 • Bambiriáda 2004 
• 28.-30. - víkend 
 • 5.akce pro náctileté 
• 29.5. – 5.6. – týden 
 • Chorvatsko 2004 
 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 
21.3.2004. Příští uzávěrka: 22.4.2004. 


