
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUFR a ÚSVIT v ČERVNU 2004 
• každou středu  
 • Setkání dětí v klubovně 
• 29.5. – 5.6. – týden 
 • Chorvatsko 2004 
• 5.-6. – sobota – neděle 
 • Jihlava a Svratka 
• 11.-13. – víkend 
 • Náctiletí na Orlici 
• 12. – sobota 
 • Do Milotic na kole 
• 15. – úterý 
 • Brigáda na údržbě materiálu 
• 19. – sobota 
 • Poslední dětská výprava 
• 26. – sobota 
 • Oheň na Chabaních KUFR a ÚSVIT v létě 2004 

 

• 3. – 6.7. – delší víkend 
• Jeseníky na kole 
 

• 3. - 11.7. - týden 
• Tábor pro náctileté 
 

• 17.- 24. - týden 
• Odysea na Náchodsku 
 

• 31.7.-14.8. – 2 týdny 
• Tábor Úsvit 2004 
 

• 20. – 22.8. - víkend 
 • Polské Tatry 

 

 

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 31.5.2004. Příští uzávěrka: 20.6.2004. 



 

 
Milí Kufráci a Úsviťáci, 
 Asi už netrpělivě čekáte červnový zpravodaj a on nejde a 
nejde… a nejde. Stejně tak, jak stále nepřichází to pravé jaro či 
léto… i když to denně vypadá na spadnutí, stále to není ještě na 
krátký rukáv ve dne, v noci…a schránka stále prázdná. Nemůžu ani 
na svou obranu napsat, že nestíhám nebo, že jsem se právě vrátila 
od protinožců…protože ani jedno by nebyla pravda. Doma jsem už 
měsíc a čas mám také…jen…rytmus, který jsem pochytila na Novém 
Zélandu a v Austrálii je trochu jiný, takový víc lážo – plážo, klidovější, 
bezstarostnější a tak se ani nestresuju, že ještě zpravodaj nemáte, ba 
ani se za to příliš nestydím (je to ale i proto, že vím, že Vám nic 
neuteče, neb zatím vše potřebné o akcích Kufru a Úsvitu víte 
z minulého čísla).  

Zážitků, které mě na cestě potkaly, nebylo málo a jak to tak 
chodí, začaly už po vzlétnutí… ale o tom psát tentokrát nechci, 
konkrétní zážitky si nechám třeba na další úvodníky. Jediné, o co bych 
se chtěla s Vámi podělit, je celkový dojem, pocit z atmosféry v Austrálii 
či Novém Zélandu. Pocit číslo jedna, který se mi hluboce vryl, je 
neskutečná pohoda a klid. I ve městě 2x větším než je Praha – v Sydney 
jsem neměla pocit „stresu“, spěchu a nervozity, o odlehlejších 
končinách těchto zemí ani nemluvím. Nositelé onoho klidu jsou 
samozřejmě jen a jen tamější lidé. Neustále usměvaví, komunikativní, 
družní, vstřícní, milí… vytvářející ve svém výsledku velmi příjemný 
pohodový rytmus života, jež je velmi nakažlivý a jehož se rozhodně 
nehodláte ani po odletu vzdát. Bezesporu hodně dělá sluníčko, moře a 
nádherná příroda, ale každopádně to není jen o tom. Nechci 
v žádném případě říci, že by tam byli lepší lidé… srovnávat to nelze… 
podmínky k životu a historii máme zde a tam hodně odlišné… nicméně 
jsem se přesvědčila o tom, že žít lze i v jiném celkovém naladění, než jak 
se s tím setkávám denně v našich končinách… A srovnávaje naopak 
nás s jinými kraji, musím konstatovat, že se v té naší zemi nemáme 
rozhodně zas tak špatně, jak to z projevů mnohých spoluobčanů 
vyznívá. Co z toho všeho plyne?… Asi nic zásadního a převratného… 
jen asi to, že jsme si my dva s Honzou řekli, že se budeme snažit zasít 
sémě pozitivity i doma, protože odněkud se začít musí. Snad nám to 
vydrží… aspoň 5 let… slíbili jsme si totiž, že do 5 let se k protinožcům zase 
vrátíme…☺. 
 Přeju Vám pěkné a klidné léto, pokud si vybere některou 
z akcí Kufru či Úsvitu, budeme samozřejmě potěšeni. Doufáme, že 
potěšení bude i na Vaší straně.    Soňa 

 



 

 
 

nejen pro náctileté 
 Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata. Aby té vody nebylo na 
začátku toho června málo, naplánovali jsme ještě jednu poklidnou 
vodáckou akci. Jde o dvoudenní splutí Tiché Orlice. Majitel kempu, 
ve kterém hodláme přespinkat, nám sdělil, že řeka je splavná a že se 
na nás těší. Jo, a že vůbec není divoká. Prý… 
Takže: 
Termín: pátek 11.- neděle 13.6.2004  
Odjezd: pátek 11.6.2004 v 16:56 z vlakáče UH.  
Sraz samozřejmě nejpozději v 16:45 hod. Bágly s sebou a počítejte 
s tím, že pošlapete 4 km do kempu. Auto by už bágly neuvezlo. Asi… 
Ubytování a jídlo: Spát budeme v kempu Cakle v obci Dolní 
Libchavy (v blízkosti Ústí nad Orlicí). Stany i jídlo vlastní. 
Plavidla: Pevné lodě KUFRu, popř. vlastní katamarány, křižníky či 
ledoborce. 
Program: Splutí „D“TO z Letohradu do Chocně ve dvou dnech, 
načerpání spousty energie, odpočinutí si na hřbetech drobných 
vlnek i puštění trochu toho adrenalinu při průjezdu peřejemi. 
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu km ujetých autem 
s lodičkama. Předpokládáme, že to bude něco kolem 300.- Kč. 
V poplatku je započítána doprava osob, doprava lodí, kemp a 
pojištění. 
Návrat: v neděli 13.6.2004 opět na vlakáč v 18:50 hod.  

Takže na co čekáte? Vy ještě nejste přihlášeni u Paji na 
telefonu 604 897 725? To jste tedy pěkné suchozemské krysy.  

Na vodě se na Vás těší čochtani   
Jiřík a Paja 

 
 
 
 
 Po zdařilém výletu na Vršatec podniká Rychlá rota výlet na 
kolách na zámeček v Miloticích do zámecké vinotéky. 
Termín: sobota 12.6.2004  
Trasa: UH – Kunovský les – Moravský Písek – Domanín – Vlkoš( 
příjemná hospůdka) – Milotice a zpět přes Bzenec Přívoz 
Přijďte v hojném počtu, bude dost času kochat se výhledy a krásou 
krajiny. 

Na kola!  Rychlá Rota 

 



 

 
 

aneb Dostaneme se ven??? 
 Ahoj filmoví trosečníci. Je jasné, že jde do tuhého. Sám velký 
Fantóm filmu neví, jak vyřešit záhadu s námi – vetřelci. Pořád se snaží 
nás dostat domů a pořád se mu to nedaří, vždy se ocitneme v jiném 
filmu, sám fantóm však nikdy neví, kde se zase vynoříme a budeme 
narušovat chod děje. Pojeďte s námi na poslední výpravu, máte 
sesbíráno 8 magických předmětů, blížíte se tedy k magické devítce, 
o které se už v říši filmu kdysi mluvilo. Čeká Vás velké vyvrcholení 
celoročky, proto neváhejte. 
Termín: sobota 19.6.2004  
Odjezd: v 8:35 busem do Salaše, sraz 8:20 , návrat 18:03 tamtéž 
Program: túra, dokončení celoročky 
Účastnický poplatek: 30,- Kč 
S sebou: pláštěnka, pití a jídlo na 1 den, kouzelné barevné předměty 
(celkem je jich 8), pevná obuv, šátek, tužka, zápisník. 

Brzy ahoj Avda 
 
 

Ahoj Kufráci a Úsviťáci. 
 Letos jsme tradiční posezení u ohně v lomu na Chabaních 
zařadili opět na čas předprázdninový, předdovolenkový. Všichni jste 
srdečně zváni jak k samotnému ohni, tak k doprovodnému 
programu. 
Termín a místo: sobota 26. června 2004,  lom Chabaně – Chřiby 
Program: Turisti vyrazí z Velehradu a cestou necestou dojdou mezi 
15-16 hodinou až do lomu, odjezd do Velehradu bude z autobusáku 
UH v 12:05 hod. 
Cyklotúra: Sraz cyklistů v 10.00 hod. u bufetu „U Kokavců“ ve St. 
Tenici. Pojedeme pohodových cca 50 km, skončíme kolem 15.00 
hodiny na Chabaních. 
Stavba táboráku: od 15 do 17 hodiny společnými silami, pak piknik u 
lomu, opékání špekáčků, popíjení vínka, povídání…atd. Možná bude 
i doprovodný program pro děti – lanové lávky a aktivity. 
Oheň budeme zapalovat kolem 19.hodiny, hrát budou kufroví a 
úsvitoví hudebníci tzv. „Zvani i Nezvani“ 
Autobus zpět případně i s koly pojede kolem 23.00 hodiny do UH. 
Poznámka: V případě deště se akce ruší a přesouvá na září!!! 

Přijďte všichni lehce se naladit na léto Zve vedení 

 



 

 
 

 
 

 Stejně jako každý rok zveme cyklisty a kolaře na Cyrilka a 
Janka Husovýho na pěkný prodloužený víkend, který Vám poskytne 
spoustu nevšedních cyklo a jiných zážitků. Tentokrát se vydáme do 
Starého Města pod Sněžníkem, kde budeme bydlet a každé ráno 
vyrážet na túry v oblasti Kralického Sněžníku, Vidnavy, Javorníku , 
Jeseníku a možná se podíváme i do Polska. Tras bude připraveno 
několik, jak pro náročné tak pro méně náročné kolaře, kraj je to pro 
cyklistiku jako stvořený a určitě nikoho nezklame.  
 
Termín: od soboty 3.7. do úterka 6.7.2004. 
 
Ubytováni budeme v chatkách pro 4 osoby a budou nám také 
poskytovány snídaně, v kempu je též menší bazén s vyhřívanou 
vodou, dostatek sprch, ohniště a pěkné hospůdky nedaleko.  
 
Doprava: os. auty účastníků, odjezd v sobotu 3.7.2004 v 7 hod 
z parkoviště u kina Hvězda.  
 
Účastnický poplatek: 500 Kč zahrnuje ubytování se snídaní, 
org.výdaje a pojištění, jelikož cena za ubytování a snídaně není ještě 
pevně stanovena bude možná mírně upravena.  
 
Přihlásit a zaplatit 500 Kč je nutné ( k vůli přesnému počtu 
ubytovaných) do 15.6.2004 u D.Hrona tel. 572544210 do kanceláře, 
572578075 domů a mob. 736680073.  
Tož stihněte ještě něco natrénovat, pořádně připravit kola a hlavně 
se nezapomeňte včas přihlásit. 

Ahoj    
Dadula 
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Jeseníky na kolech 2004 

Čau chrti, hadi, slepýši, slimáčci, loučkaři… prostě všichni, kdo 
milujete kolo, pohyb a dobrou pohodu. Čas letí a tak je nutno si říct 
předposlední pokyny a rady na připravovaný tábor. (Poslední pokyny 
budou uděleny ještě v letním zpravodaji – protože určitě na něco 
zapomeneme).  
Termín: 3.7.- 11.7.2004  
Doprava: Odjezd: sobota 3.7.2004 z vlakové nádraží Staré Město v 10:00 
hodin do Olomouce. Pojedeme i s koly, proto sraz bude nejpozději 40 minut 
předem, abychom stihli vyplnit veškeré formality, koupit jízdenky a naložit 
kola a batohy. Batohy poveze doprovodné auto, proto mějte sbaleno 
zvlášť malé zavazadlo – batoh na kolo, neboť z Olomouce na místo už 
pojedeme kolmo. 
Příjezd: neděle 11.7.2004 v 18.07 hodin do St. Města 
Auto: Poveze batohy, jídlo… hudební nástroje a jiné křehké a lehké erární 
věci dle domluvy.  
Strava: Zajištěna od neděle od rána, vařit si budeme sami na ubytovně, 
všichni společně. 
Ubytování: Budeme spát v ubytovně v zámečku Karlov. Denně budeme 
vyjíždět či vycházet a zase se zpět vracet.  
Kola: Vhodné všechna kola před táborem podrobit prohlídce a údržbě. 
Dne 16.6. proběhne v klubovně od 16:30 hodin informativní schůzka týkající 
se vybavení kol a dalších podrobností. Kdo si doveze kolo, tak se na něj 
kluci – vedoucí podívají, namažou, dotáhnou…atd. Ke kolu nutné mít 
náhradní duší – která pasuje na vaše kolo, lepení, základní klíče, dobrá je 
svítilna na kolo, flaška na pití a naprosto nezbytná HELMA!!! 
Doprovodný program: Nebudeme jen jezdit na kole, ale i chodit, vydáme 
se za zajímavostmi kraje, zahrajeme kolektivní hry, snad zbude čas i na 
nějakou drsnější bojovku… budeme hrát a zpívat a hlavně si to užívat… 
Co s sebou: mimo standardního vybavení na devítidenní tábor, nutno vzít 
kola a vybavení na údržbu a opravu kol, také helmu, vhodné je mít vlastní 
malý batůžek na kolo, teplé i vzdušné oblečení na kolo, opalovací krém, 
pokrývka hlavy, pláštěnka, plavky, šátek, hygiena, ešus, hrnek, láhev na 
vodu, baterka, naprosto skvělou a pohodovou náladu. Svačinku na první 
den. 
Upozornění: Nezapomeňte doplatit poplatek do 15.6.2003. Přijďte na schůzku 
dne 16.6.2004, kde se budeme o kolách bavit více, nachystejte si všetečné 
otázky. 
Nezapomeňte: kartičku ZP, prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení od 
lékaře!!! Jedná se o tábor!!! 

Na akci s vámi se moc teší   CykloAVDA 

 



 

 
 

Tábory Úsvitu 
 Na oba tábory jsou ještě volná poslední místa!!! Takže, kdo 
máte kamarády lačné zážitků, neváhejte a vemte je s sebou!!!  
 

Celotáborovka na Úsvit 2004!!! 
Ahoj Úsviťáci!!! 
 Tentokrát pro Vás máme zcela nečekaně a s velkým 
předstihem informaci o letošní celotáborovce. Proč prozrazujeme 
tajemství? Chceme, abyste měli možnost se ještě doma za pomoci 
videa seznámit s příběhem a také si pak připravit vhodné kostýmy, 
které budou velmi důležité. Tak tedy…letošním tématem jsou… STAR 
WARS aneb Hvězné války, inspirované stejnojmenným šestidílným 
filmem. Bude to tentokrát naprostá bomba… se spoustou fantazie, 
dobra i zla, bojů a dobrodružství. Avda už se na Vás strašně těší… 
 

Schůzky v klubovně v červnu 
 V červnu se opět setkáme každou středu v 16:30 hodin 
v klubovně. Podle počasí se budeme věnovat ringu či jiným hrám 
venku, 16.6 se uskuteční schůzka účastníků tábora pro náctileté…  
Poslední týden v červnu schůzka nebude. Nezapomeňte si pak na 
další školní rok rezervovat opět středy, ať se nás schází více a máme 
větší možnosti vyžití. 
 

Akce v Babicích 
Dne 25.6.2004 se uskuteční v Babicích „U Střešně“ country 

bál. Hraje opět Amalgám, začátek bude v 19:00 hodin, vstupné 50,- 
Kč. Hned na druhý den pak proběhne turnaj v plážovém volejbalu 
na babickém pískovišti. Bude se také volit miss „Bábovka“. Začátek 
v 9:00 hodin ve sportovním areálu ZŠ, občerstvení zajištěno. 
Přihlašování do 24.6.2004 na tel. 572585138 do místní knihovny 
Babice.  

Na obě akce zve    
Zoja 

 
Brigáda na údržbě materiálu 

 Po první úspěšné brigádě na údržbě materiálu v Kunovicích 
tu máme brigádu další. Uskuteční se dne 15.6. v 16:30 hodin 
v Kunovicích. Budeme se zabývat především montáží držáků na kola 
na vlek a loděmi. 

 



 

 
Poděkování za organizaci country bálu 

 Na konci dubna se uskutečnil v Mařaticích první country bál 
Kufru. Účast byla slušná, nálada pohodová, hudba vynikající a 
vůbec, kdo tam byl si večer užil… Vedení děkuje za organizaci Máši 
Hronové, Jitce Halaštové, Petru Halaštovi, Broni Klementové, Ivě 
Černé a Majce Hampalové. Snad příští rok Vás přijde ještě více. 
 

Školení zdravotníků 
 Zuzka Špiritová v měsíci květnu úspěšně absolvovala náročné 
školení zdravotníků pro akce s dětmi a mládeží, což nás všechny 
samozřejmě velmi těší a gratuluje…. neb nám může poskytnout 
odbornou první pomoc kdykoliv, kdekoliv… 
 

Dotace 
 Dužina Úsvit obdržela na rok 2004 dotaci z ústředí ve výši 
55.000Kč. Město Uherské Hradiště pak poskytlo Úsvitu i Kufru 
(každému zvlášť) dotaci ve výši 10.000 Kč. Na další pololetí opět o 
nějaký příspěvek zažádáme. 
 

Soča – Slovinsko 
 Laďa Plch nám přinesl velmi zajímavé materiály týkající se 
raftingu a kaňoningu na jedné z nejkrásnějších řek Evropy Soči. 
Kromě splutí vody jsou zde možnosti pro vysokohorskou turistiku, 
horská kola. Nabídky na ubytování, zapůjčení vodáckého materiálu i 
instruktory jsou za velmi levný peníz, levnější než u většiny cestovek. 
Nabídka se týká sezóny 1.5. –15.9. Pokud má někdo bližší zájem, 
materiály jsou uloženy v Kufrovně. 
 

Kufr a Úsvit v uplynulém období 
KUFR. Na prvním kufrovém country bále bylo cca +/-70 účastníků + 
country tanečníci z Bojkovic, kterým to velice dobře šlo…ale nám 
ostatním myslím také. Na májová kola pak hned na druhý den 
vyrazilo s Mášou 21 odvážlivců a zahrát ringo přišla 4 družstva. Účast 
oblíbené akce byla zřejmě poznamenána jejím přeložením, ale i tak 
to bylo fajn. Vodáckou sezónu na Moravě přišlo zahájit 38 vodáků. 
Cyklovíkend v Karpatech se také vydařil a počasí nebylo nejhorší. 
Další z akcí byl pochod na Vršatec. Zde se sešla sice malá skupinka 
turistů, ale všichni si to velmi užili a někteří se i pěkně zničili, nohy 
bolely ještě týden. 

 



 

Úsvit. V dubnu konečně proběhla akce s krycím názvem „Titanic“, na 
počátku května pak místo sportovního víkendu jednodenní 
cyklovíkend, na které byli jen ti nejotrlejší. Trochu nás mrzí, že 
sportovně zaměřené akce se nesetkávají s takovým ohlasem jako 
bychom čekali, přitom her, jež jsme ještě ani nezkusili je bezpočet. 
Snad příště. Předposlední víkendovka na téma Armagedon se 
uskutečnila ku všeobecné spokojenosti na Provodově a naši náctiletí 
a cetiletí si na konci května v noci sjeli s lampiónky a kytarou a 
hlavně dobrou náladou Moravu. 
Kufr i Úsvit se v pátek i sobotu aktivně účastnil Bambiriády, jednak 
pódiovým vystoupením holek Hanky Létalové, Zuzky Žaby Pojslové a 
Evy Burešové, jednak pak celou sobotu byly postaveny lanové lávky. 
Za pomoc moc moc moc děkuji všem co přišli a pomáhali a nebylo 
jich málo, zvláště pak jsem byla potěšena aktivitou a ochotou našich 
náctiletých!!! 

Žabin Miš-maš 
Tak vás opět vítám ve světě přírodních zajímavostí. Kam se asi 

vydáme dnes? Těžko hádat, ale podle mě je tu nyní místo jedině a 
jenom pro šelmy. Tak tedy. Víte, že: 

• na rozdíl od psů a vlků vyjí hyeny se skloněnou hlavou… 
• ve vlčí smečce slouží jeden či dva mladí vlci, kteří si hrají 

s mláďaty, dokud se nevrátí matka.. 
• nejrychlejší běžec na krátké vzdálenosti je gepard běžící 

rychlostí až 115 km/h… 
• tygři mohou přenášet velmi těžkou kořist, k jejímuž uzvednutí 

by bylo zapotřebí pěti mužů… 
• dospělý tygr je schopen sežrat za jednu noc až 31 kg masa… 
• levhart pije běžně každý den, ale pokud není zbytí, vydrží bez 

vody až měsíc… 
• medvěd lední cítí mrtvou velrybu až na vzdálenost 30 km… 
• nejtěžší medvěd byl lední medvěd vážící 1 002 kg a nejlehčí 

medvěd malajský s váhou jen 27 kg? 
 
 
No, a jelikož je právě teď strašně pozdě, přináším vám trochu veršů 
z domácí produkce. 

 
 
 
 
 

Krtek, co pod zemí dlouho se ukrývá, 
káně, co vysoko nad zemí létá, 
kapkami rosy se stéblo trav prohýbá, 

všichni už vítají začátek léta. 

Obloha modrá je a stromy zelené, 
v korunách stromů si ptáčkové hrají, 
kytky si šeptají, hlavičky skloněné, 
co asi říkají, všichni se ptají. 

 



 

 
 

Klubovna:   
 Palackého nám. 293 
  1. patro  - dveře 12 
 Uherské Hradiště 
 686 01 
 E-mail:   
 • kufr.uh@seznam.cz  
 • duzina.usvit@seznam.cz 
 Tel./Fax: +420 572 540 289 Http: kufr.misto.cz  
 
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 ...............572 652 334 zam. 
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 .... 572555 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 ...... 736176 628 apexx@seznam.cz 
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