
 

 

 
 
 

KUFR a ÚSVIT v ZÁŘÍ 2004 
 
• 14. - úterý 
 • Brigáda v Kunovicích 
• 18. - sobota 
 • Setkání po táboře 
• 19. - neděle 
 • Jevišovka nejen pro náctileté 
 
• 25.-28. – delší víkend 
 • Duhový most 2004 
 • Slovenský ráj 
 
  

KUFR a ÚSVIT v říjnu 2004 
 

• každou středu 
• Schůzky v klubobně 

• 9. - sobota 
• Burčákový pochod 

• 9.-10. - víkend 
• Lezení pro náctileté 
 

• 28.-31. – delší víkend 
• Podzimní prázdniny 

• 28. - svátek 
• Hostýnské vrchy 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Uzávěrka30.8.2004. Příští uzávěrka: 25.9.2004. 

 



 

 
 
Milí kufráci a úsviťáci, 
 Léto a prázdniny nám utíkají jako voda,  a tak je načase 
začít plánovat babí léto a podzim. Co pro Vás chystáme a také, 
co se dělo přes léto v Kufru a Úsvitu se dočtete o něco dále 
v tomto zpravodaji,… V dnešním úvodníku bych se s Vámi chtěla 
podělit o mírně humornou historku, která se více méně také váže 
ke Kufru – konkrétně k akci splutí Jihlavy, hlavním aktérem je 
nečekaně Pavel Polehňa. Omlouvám se předem všem 
zúčastněným za případné nepřesnosti v příběhu, smyl však 
doufám zůstane zachován. 
 Je pozdní večer pátek 4. června… další den brzy ráno 
odjíždějí kufroví vodáci na Jihlavu a Svratku. Odvoz lodí zajišťuje 
Pavel na vozíku za auto, doba nakládání lodí stanovena na 6.00 
hodin…  
Noc pokročila, první hodina odbyla a jelikož já a Honza vodu 
tentokrát vynecháváme a jdeme místo toho na svatbu, ještě na 
poslední chvíli se snažím Honzíka v tuto pozdní dobu zušlechtit a 
zkrášlit stříháním a holením… Když tu náhle a nečekaně zazvoní 
telefon…!!! Volá Pavel!!! Dotaz zní v 1.00 prapodivně, leč 
prozatím nevinně… „Nevíš prosím Tě jestli má Dadula auto 
s kulou?“ Honza neví, ale jelikož čirou náhodou Dadulovo auto 
stojí před naším barákem, jde se podívat. „Nemá. Děje se něco?“ 
Krátkým rozhovorem zjišťujeme, že se něco děje… Pavel vracejíce 
se od milé z Modré, zůstal nečekaně s autem (s kulou, které mělo 
na akci jet) naloženým bagáží na zítra viset mezi Modrou a 
Starým Městem… Něco se stalo s autem a on teď obvolává 
známé a shání náhradní auto, které by zítra mohlo odjet. 
Rozebral už půlku motoru, a přestože jeho technický smysl je 
vytříbený, závadu nenašel… Loučí se záhy, děkuje, bude 
obvolávat a budit dál… Já pokračuji ve stříhání, ale nedá mě to, 
tak ještě volám do Polešovic našim, jestli náhodou nemají auto 
s kulou… nemají. Honzovi to nedá také a volá zpět Pavlovi: „ 
Nemám Tě, prosím Tě, dojet aspoň odtáhnout?“ Nakonec se 
domlouvají, že tedy ano… Auto zatím nesehnal. Říkáme si 
s Honzou… ten Pavel má ale štěstí. Honza v tuto pozdní páteční 
(lépe brzkou sobotní) hodinu nemá v sobě ještě ani kapku 

 



 

alkoholu a navíc máme k dispozici auto… Dokončuji tedy stříhání 
a Honza jede… Já si jdu lehnout… 
Na místě. Pavel pospává v autě, čeká. „ Ťuk, ťuk, ťuk… pane 
řidiči, silniční kontrola, vaše doklady prosím! Čau… tak, co s tím 
máš?“… „Ty,… já Ti nevím… Už jsem rozebral půlku motoru a fakt 
nevím… a nejvíc mě štve, že ten klíček jde normálně otočit… to 
nechápu“… (nutno opravdu podotknout, že Pavel na autě 
chápe hodně a je velmi zručný a schopný opravář). „No, já nejsu 
žádný technický typ, ale napadá mě…. máš tam benzín?“… „ 
Brácha říkal, že benzínu je dost a kontrolka nesvítí“. Nic naplat, 
Honza táhne Pavla na Modrou, tam odstavují auto, přehazují 
bagáž do Dadulova auta, přesto však před odjezdem Honza 
ještě jednou nesměle navrhuje… „Ty, když už jsme v tuto dobu 
tady… nesjedeme na benzínku pro trochu benzínu?“ opakovaně 
vnucuje Pavlovi svou myšlenku o prázdné nádrži… 
„No…tak…možem“. Tak to otáčejí do Staráku na benzínku a pak 
zase zpět…táááák a teď…otočit klíčkem…………. motor…… se 
chytá… Za burácení smíchu (Honzova) a také motoru (Pavlova 
auta) opět přehazují bagáž a oba se rozjíždějí ku svým domovům 
a krátkému spánku… Auto opraveno, akce zachráněna. 
 2:30…Honza vedle mě ulehá, nechce mě budit… ale…to 
se mu bohužel nedaří. Chvíli leží a pak si pro sebe potichu 
zašeptá „benzín…“ a propukne v hlasitý smích… „benzín“… to se 
opakuje ještě mnohokrát…dvojhlasně… Tak takové to někdy je… 
Doufám, že se Pavel nebude na mě zlobit, že si ho beru jako 
téma úvodníku a tento nesmaže… Myslím, že to za zaznamenání 
stálo. 

Pěkné babí léto  
Soňa 

 
Ps: Ještě na úvod nutno upozornit, že tento zpravodaj je jinak 
členěný. Zkusila jsem zareagovat na poznámky z kruhu čtenářů – 
poznámky se týkaly určité nepřehlednosti. V první části 
zpravodaje jsem tedy oddělila informace určené pro úsviťáky a 
kufráky a druhá je společná. Doufám, že to přispěje k tomu, že 
zvláště děti a mládež, když budou mít svůj přehledný koutek, tak 
zpravodaj i budou číst a tudíž budou vědět, co se děje. 
 
 

 



 

 
 

 
Setkání po táboře 

 
Ahoj Jediové a Padavanové, 
 Sotva jedny boje skončily, už jsou na obzoru další… 
zcela jiné, nové, neočekávané… Chcete-li se více dovědět a 
navíc pozdravit své kamarády z tábora, tak neváhejte. 
 
Termín: sobota 18.9.2004  
 
Místo konání: Chřiby 
 
Odjezd: v 8.35 hodin do Salaše z autobusáku UH 
 
Návrat: 18.03 hod. tamtéž 
 
Program: krátká túra, hry a soutěže, opékání špekáčků v lomu 
na Chabaních a po příjezdu pro starší, kteří budou mít zájem 
se uskuteční ještě promítání filmu Space bulls pravděpodobně 
u Duba v Sadech. Promítání bude trvat odhadem do 
21.hodiny. 
 
Účastnický poplatek: 30 Kč 
 
S sebou: Jídlo na 1 den, něco na opékání, pláštěnku!!!, 
turistickou obuv, dobrou náladu, pokrývku hlavy a dostatek 
pití!!! 
 
Přihlašování: U Soni denně spíš večer na tel. 572555360 nebo 
604604329. 

Provázej Vás… síla!!!!  
JEDAVDA 

 

 



 

Duhový most 
Ahoj Duháci, 
 I letos se tradičně uskuteční celoduhová akce duhový 
most, na které se budeme moci setkat s kamarády z jiných 
dužin a nejen to, ale i změřit síly v tradičním závodě či 
sportovních hrách.  
 
Termín: sobota 25.9.- úterý 28.9.2004  
 
Místo konání: Přerov. 
 
Ubytování: na některé ZŠ v Přerově 
 
Odjezd a návrat a podrobnosti: budou sděleny přihlášeným, 
pojedeme vlakem (neznáme však ještě přesné propozice 
z Duhy) 
 
Program: závod DM, kultura, všelijaké sporty a hry, 
družení…apod. 
 
Přihlašování: u Soni na tel.604 604 329 do 10.9.2004 
 
Účastnický poplatek: pro členy Duhy 300,- Kč do 14 let, 350,-
Kč,- nad14 let. 
 
S sebou: běžné věci jako na víkendovku – spacák, karimatka, 
hygiena, sportovní oděv, hudební nástroj... speciální vybavení 
opět bude upřesněno po vydání propozic z Duhy. 

    Avda 
 

Lanování ve městě 
 

 Na neděli 4.10. dužina Úsvit akci pro veřejnost tzv. 
lanování. Chtěli bychom připravit 10 nízkých a 1 vysokou lávku 
pro děti z Hradiště a okolí, podrobnosti vyjdou v příštím zpravodaji, 
veškerou pomoc při stavění lávek uvítáme. 

 

 



 

Různé 
Akce pro děti a mládež v příštím roce 

 
 Ihned po táboře zasedla AVDA a radila, co s příštím rokem 
a činností dužiny Úsvit. I dospěli jsme k tomuto plánu. 
 
1) Dětské akce. Akce pro děti a mládež od 6-16 let budou 
probíhat v podobném duchu jako v minulých letech. Budou 
zarámovány celoroční motivační hrou. Bude jich něco mezi 7-9 
podle zájmu z řad dětí, tak půl na půl to budou jednodenní a 
víkendové akce. První dětskou akcí budou letos „Podzimky“- 
podzimní prázdniny v termínu od 28. do 31.10. 
 
2) Akce pro náctileté a cetileté i jiné. Tyto akce by měly být 
určeny pro mládež od 13 let nahoru. Každá z nich bude mít jinou 
náplň. Na letošek připravujeme: víkend lezení a slaňování, opět 
Úsvitcon – klání v dračáku, hudební a taneční víkend, sportovní 
víkend zaměřený na netradiční sporty a jeden tvrdý víkend 
v duchu „Matrix“. Plánovaný program se může změnit, nicméně 
už na říjen – druhý víkend chystáme lezení s Jirkou H., Dubem, 
Soňou a Martinem G. a na listopad – poslední víkend - pak 
hudební a taneční víkend s masážemi a čaji…apod s Pavlou J. 
Podrobnější informace dostane zavčasu. 
 
3) Setkávání v klubovně. Rádi bychom se s Vámi setkávali i 
během týdne. Nechali jsme setkávání na středu 16.30 hodin. Rádi 
bychom uskutečnili plány, které nám loni nevyšly. Chtěli bychom 
chodit ven hrát ringo, volejbal, vybišu, petangue. Pár schůzek 
bude věnováno rukodělným věcem s Pavlou Jurigovou, chtěli 
bychom hrát i stolní hry – zakoupit i další nové. Plánujeme i nějaké 
promítání či video, přednášky na zajímavá témata, nějaké kino, 
možná vyrazíme do Brodu do Aquacentra, v zimě na zimní hry a 
někdy bychom chtěli jen tak posedět a povykládat… Plánů je 
mnoho, tak doufáme, že budete chodit a přispějete k pěknému 
průběhu roku. Rádi bychom Vám dávali ve zpravodaji předem 
vědět, co se bude dít na další schůzce…. tak to pozorně sledujte, 
ať Vám něco neuteče. 

 



 

4) Kufrovka aneb tábor pro náctileté a starší. Je to sice ještě 
hodně daleko, ale na příští kufrovce bychom se chtěli vrátit ke 
stálému táboru pro starší jako býval v Říkoníně. Tábor si budeme 
sami budovat, sami si vařit na ohni a hlavně účastníci budou 
moci zažít tvrdší individuální i týmové hry. Počítáme, že program 
bude velmi perný a tvrdý. Plánovaný termín: 2.-10.7.2005. 
 
5) Tábor Úsvit. Tradiční tábor Úsvit pro děti a mládež od 6-16 let 
plánujeme na 3. turnus tzn.30.7.-13.-8.2005. Opět bude 
celotáborovka a výborný program. 

 
 

Upozornění hlavně pro děti, také pro rodiče… 
 
 Vzhledem k opakovaným loňským problémům 
s přihlašováním na akce Vás chceme hned v úvodu dalšího roku 
znovu upozornit na Vaše lajdání. Pro nás – vedoucí, je naprosto 
nutné při vícedenních akcích vědět dostatečně dopředu, kdo 
má o akci zájem… nakupujeme jídlo, máme zaplacené zálohy 
na ubytování… nehledě na to, že připravuje program. PROTO!!! 
Na vícedenní akci se přihlašujte nejpozději do PONDĚLNÍHO 
VEČERA v týdnu, kdy se jede. Zvykněte si přihlásit se i na 
jednodenky, ať máme přehled, kdo jede. Vás to stojí 1 zvednutí 
telefonu… nás spoustu práce!!! V případě nedostatečného zájmu 
v daném termínu akci rušíme. Pořádně si přečtete ve zpravodaji u 
koho se přihlašuje – vždy je určen 1 vedoucí!!! 
 Další věcí je placení výprav. Velmi vhodné je po přihlášení 
přijít akci co nejdříve zaplatit – nejpozději na středeční schůzce – 
potřebujeme peníze na jídlo a další nákupy. Pokud zaplatíte a 
nakonec z nejasného důvodu nejedete, peníze Vám 
automaticky nevracíme – čekáme až se ozvete a požádáte si o 
vrácení, udáte důvod neúčasti. Nejsme žádní vydřiduši, takže 
pokud někdo onemocní, tak peníze vrátíme. 
Pokud si na tato pravidla budete pamatovat, tak nám ušetříte 
spoustu nervů a zkaženou náladu a sobě zbytečně zrušené akce. 

      Dík AVDA 
 

 



 

 
Brigáda na uskladnění materiálu 

 
 Dne 14.9.2004 se v 16:30 hodin v areálu v Kunovicích 
uskuteční brigáda před koncem sezóny, budeme se zabývat 
zazimováním materiálu, úklidem nádvoří, které je ve velkém 
nepořádku, úklidem v búdách, opravou střechy…apod. Veškerá 
účast a pracovní síla vítána. Občerstvení zajištěno.V případě 
deště se brigáda odsouvá o týden později. 

 
Co se dělo v Úsvitu přes léto 

 
 20 náctiletých a cetiletých se vypravilo na týden na kola 
do Jeseníků. Zdolali spoustu výškových metrů a dálkových 
kilometrů, vrcholem blaha pak bylo pokoření Pradědu a 
Mravenečníku… pravdou je, že někteří po takových výkonech 
další dny ani chodit nemohli, ale to zas tak nevadilo. Po večerech 
a odpoledních se hrály hry, do noci zpívalo… nikdo si neublížil, 
což je hlavní. Tábor Úsvit s celotáborovkou Hvězdné války se 
mimořádně vydařil, galaktická republika byla zachráněna, Darth 
Vader poražen…co více si přát. Snad jen zažít zase něco nového, 
lepšího, zajímavějšího… už velmi brzy to bude možné… na dalších 
připravovaných akcích. 

 
Poděkování 

 
 Vedení Úsvitu moc děkuje Jirkovi Klímovi a firmě OTR za 
sponzorování auta na dovoz bagáže mládeži do Jeseníků na 
cyklotábor. Dík patří i Jurovi Létalovi, který auto odřídil a obětoval 
svůj volný čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

Slovenský ráj 
 Hore háj, dole háj, idem na Slovenský ráj. Ti, kdo se 
přihlásili, mohou oslavit český státní svátek ve Slovenském 
národním parku. 
 
Termín: 25.-28.9.2004 
Odjezd: v sobotu 25.9. v 6:00 hod. z Uh.Hradiště vlastními auty. 
Návrat: v úterý 28.9. večer 
Ubytování: v penzionu Jedlička v Hrabušicích ve třílůžkových 
pokojích. 
Stravování: vlastní, v penzionu je vybavená kuchyňka, v místě je 
několik hospůdek. 
 
Program: pěší túry nejatraktivnějšími tiesňavami severní části 
Slovenského ráje. Projdeme Suchú Belú, Prielom Hornádu, Velký 
Sokol a Piecky, Sokoliu dolinu a Velký Kysel, rozhlédneme se 
z Tomášovského výhladu a Kláštoriska. 
Pozor: Výstup tiesňavami je poměrně náročný, nezbytné jsou 
dobré pohorky! 
 
Účastnický poplatek: 660,-Kč za ubytování, organizaci a pojištění 
vyberu dle osobní domluvy. Náklady na dopravu cca 330,-Kč (při 
čtyřech lidech v autě) zaplatíte řidičům. 
 
Přihlášky: Ještě je několik míst volných, je možno se přihlásit 
telefonicky dopoledne do práce tel.572 652335 nebo domů 
navečer tel. 572 641128 u Špiritů. Prosím všechny, kteří se již 
předběžně přihlásili, aby ještě zavolali kvůli dohodnutí přepravy 
auty !!! 
 
Věci nezbytné: osobní doklady, průkazku zdravotní pojišťovny. 
Poznámka pro řidiče: doporučuju v Bánově natankovat nadoraz, 
na Slovensku je výrazně dražší benzín.   

   Míla Špirit 

 

 



 

Různé 
Jevišovka nejen pro náctileté 

 Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata. Protože se v červnu nepodařilo 
vyrazit na Orlici, nabízíme v září jinou netypickou „řeku“ – Jevišovku.  
 Přiznáváme se dobrovolně, že nikdo z vedoucích akce 
tuto říčku nejel, ale podle informací na internetu se na Jevišovce 
pouští 19.9. přehrada Výrovice, tak snad to bude jetelné. Kdo má 
zájem, ozvěte se pro podrobnější informace Pavlu Polehňovi 
nebo Jirkovi Müllerovi. Poslední termín pro přihlášení je 14.9. … 

 

Sako v Kufru 
 Stejně jako loni chystáme na listopadovou sobotu turnaj 
ve volejbale. Proto sežeňte týmy a přizvěte známé, podrobné 
informace vyjdou v příštím čísle 

 

Brigáda na uskladnění materiálu 
 Dne 14.9.2004 se v 16:30 hodin v areálu v Kunovicích 
uskuteční brigáda před koncem sezóny, budeme se zabývat 
zazimováním materiálu, úklidem nádvoří, které je ve velkém 
nepořádku, úklidem v búdách, opravou střechy…apod. Veškerá 
účast a pracovní síla vítána. Občerstvení zajištěno.V případě 
deště se brigáda odsouvá o týden později. 

 

Narozeniny 
 V měsíci září oslaví dva naši aktivní členové a vedoucí akcí své 
jubileum. Prvním z nich je Jožinko Gabrhel, který si připíše už sedmý 
křížek, druhou oslavenkyní je Zoja Chodúrová, která oslaví padesátku. 
Oběma hlavně zdraví!!!! a energie do dalších let…. přeje vedení 

 

Co se dělo v Kufru a Úsvitu v létě 
Kufr. Na počátku července se na prodloužený víkend vypravili cyklisté 
pod Králický Sněžník, užili si kola i turistiky, počasí jim přálo a pan majitel 
jim byl nakloněn… zdá se, že nám umožní opět strávit Vánoce v 
Kunčicích. O 2 týdny později se uskutečnila tradiční týdenní letní akce – 
Odysea, tentokrát na Náchodsku. Účast byla hojná, místo pobytu 
malebné, počasí skvělé, voda v bazénu studená, nálada pozitivní… co 
více si přát… Ke konci srpna se ještě uskutečnily komorní a díky počasí i 
náročné Polské Tatry a…. teď už hurá do září… 

 



 

 
 
 
 

 Tak se nám pomalu blíží školní rok, ale vedro je pořád 
k nesnesení. Tak co byste tomu řekli vypravit se do vzdálených 
ledových moří a oceánů? Tam je vám, panečku, taky pěkně živo.   
 
Víte třeba, že: 
• největším živočichem na světě je plejtvák obrovský, největší 
jedinec měřil 31 metrů a vážil178 tun (tj. asi jako 5 rychlíkových 
vagonů) 
• latinský název tuleně kuželozubého je odvozen z řečtiny a 
v doslovném překladu znamená „malé prase z moře“ 
• narvalí roh dosahuje délky kolem 2 metrů a může vážit až 10 kg 
• v žaludku jedné mrtvé kosatky bylo nalezeno 13 sviňuch a 14 
tuleňů 
• pod vodou používá lachtan hřivnatý své jakoby kočičí vousky 
k rozeznávání vibrací vytvářených jinými živočichy, proto i slepí 
jedinci jsou velmi dobrými lovci 
• samec severního kožešinového lachtana je až pětkrát těžší než 
samice 
úspěšný samec severního kožešinového lachtana může 
shromáždit harém 50 i více samic 
• kly mrože ledního jsou dlouhé i přes 50 cm, jsou používány 
k obraně, vyrývání potravy, dělání děr do ledu a zachycování při 
vylézání na břeh 
No, a abyste v tom horku taky trošku provětrali hlavičky 
makovičky, profoukněte trošku mozkové závity. Kdo by náhodou 
nemohl tuto hádanku vyřešit, musí počkat do příštího zpravodaje. 

 
Plný košík hub 

V košíku s houbami je o 7 hřibů více než křemenáčů a o 5 klouzků 
více než křemenáčů. Je tam o 2 žampiony více než kozáků a o 2 
klouzky více než žampionů. Křemenáčů a žampionů je 
dohromady 13. Kolik kusů hub je košíku? 
 
 
 

 



 

 
 
 
 V dnešní kronice Vám přináším ohlédnutí za letošním létem. 
První příspěvek poslal náš kamarád Kopr – Ondra Kaláb z Hrušovan u 
Brna. Ten, kdo ho zná, ten nepotřebuje k příspěvku žádné 
komentáře. Ten, kdo ho nezná si může alespoň vzdáleně udělat 
obrázek o tom, jak to na letošním cyklotáboře vypadalo… Druhý 
příspěvek poskytla Máša… zachycuje pocity z letošní Odysei… 

Cyklotábor 
 

 Tento můj příspěvek se mi teď už píše lehce, ale když jsem ujížděl 
první kilometry, tak jsem nebyl fyzicky ani psychicky v pohodě. Skoro dva 
roky jsem spíše nijak nesportoval a mé ochablé svalstvo čekalo na 
oživení. Šlapal jsem na kole a stále přemýšlel nad tím, že z Olomouce do 
Jeseníků to asi z kopce nebude. Měl jsem jediné štěstí, a to že mě velice 
hodní vedoucí přiřadili do skupinky šneků, která sice nebyla nejslabší a ani 
nejpomalejší, ale velice mi vyhovovala. Její složení nebylo nikterak složité: 
Kopřiva, kopřiva, kopřiva, kopřiva, Kopřiva, kopr (Šárka, Klára, Markéta, 
Eva, Soňa a já). Šlapali jsme udatně a vesele. První chyba byly třešně a to 
asi 3 za sebou stojící stromy. První byl ověšen Hadicemi, nebo jak si ta 
prostřední skupinka (údajně lepší než ta naše) říkala a na druhý se vrhly 
kopřivy, aby nebyly zostuzeny. Soňa a já jsme zrovna neměli chuť. Plně 
najezené kopřivy a zbytek týmu (my dva) se začal opět rozjíždět blíže k 
našemu cíli. Cesta ubíhala pěkně, nikdo neměl žádné poruchy a tempo 
bylo přijatelné. Zhruba 40 km od Olomouce tak nějak zaznělo, že 
zajedem do hospody se občerstvit. Hospůdka, námi podle tabulky na 
sloupu zvolená, se jmenovala Na vyhlídce, tak asi víte, co nás čekalo. 
Příjemně osvěžení a plní energie jsme vyrazili dál. Opět jsme spokojeně 
šlapali, zadní části těla už nás krásně bolely a byli jsme trošku zpocení. Asi 
jako odměnu si na nás nachystalo počasí ve formě deště (nekapalo 
zrovna málo), ale naše zdatná skupinka vytáhla pláštěnky a pokračovala 
směle do nejbližší vesnice, kde už pod prvním přístřeškem stály kompletní 
Hadice promoklé a většinou bez pláštěnek. Stoupli jsme si vedle nich a 
po chvíli někdo prohlásil, že v tom protějším polozbořeném domě, co 
vypadal jako bývalý cukrovar, je hospoda. Byla a dokonce otevřená. 
Většina již 12ti členné promrzlé skupiny si objednala čaj a Jiřík i rum, který v 
zápětí vylil na stůl a vesele popíjel čaj (bez rumu). Přestalo pršet, a tak 
jsme se ploužili posledních 10 km k cíli. Když jsem uviděl chatu, tak jsem se 
málem počůral štěstím. Přemýšlel jsem, jestli si mám lehat, abych vůbec 
další den vstal z postele, a natož pak šlapal. A toto běhalo v hlavě asi 

 



 

všem netrénovaným amatérům, jako jsem byl já. Vše dobře dopadlo a 
myslím, že všichni máme spoustu krásných vzpomínek.  

Kopr 
Moje NEJ… ODYSEA 2004 

o čistota v kempu 
o pouťové atrakce v Hronově a natřásající se Dadula na lavici 
o pád na kole – rozbité sedlo – jízda na padajícím sedle 
o letiště z postelí na chatce č. 3 
o koupání ve Špince 
o TŘEŠNĚ, TŘEŠNĚ, TŘEŠNĚ 
o přejezd Jestřabích hor – hospoda u Lotranda – neuvěřitelné 

množství borůvek 
o nemocná Kateřinka 
o snídaně + svačinky na cestu pro 6 osob 
o „přežraný“ a v noci zvracející Máčala 
o zima na Sibiři v Teplických skalách 
o pivo jak křen a nad čárku 
o čajovna v Hronově 
o Kočičí skály, Kočičí hrad a opět BORŮVKY, BORŮVKY, 

BORŮVKY 
o „nastrójená“ kaple v Broumovském klášteře 
o ranní koupel v rychlé vodě na koupališti 
o Jirka Čerstvý vysávající svého miláčka „ Renolt Scénic“ 
o večery u ohně – Pavla, Zuzka a Žaba a písničky 
o obloha plná hvězd 
o SMS od Evy z Rychlé roty 
o zjištění, že Katka brzdí jenom zadní brzdou a následný pád na 

mokré silnici 
o rozzuřený Jirka Hošek kopající do autobusu 
o klidný Jirka Hošek mající v brašnách na kole VŠECKO (kromě 

hřebínku, který nutně potřeboval jeho syn Honza při tlačení 
kol na Kočičí skály) 

o poznatek, že dokud neprší, můžu mít tropiko na stanu klidně 
obráceně 

o tři vedle sebe stojící prošedivělé Holanďanky čistící si zubní 
protézy 

o udivení Holanďané pozorující naše muže při nakládání kol na 
vlek a jejich obdiv a potlesk při loučení 

o závěr v OK baru se Světlankou a Broňkou 
Ps: Znaménka plus a mínus si doplňte sami. 
Ps2: Opravdu platí: „Co Tě nezabije, to Tě posílí!“ 

 



 

 
 
 

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 ...............572 652 335 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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