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KUFR a ÚSVIT v ŘÍJNU 2004 
 
• každou středu 

• Schůzky v klubovně 
• 3. - neděle 

• Lanování ve městě 
• 9.-10. - víkend 

• Lezení pro náctileté 
• 22.-23. – pátek-sobota 

• Setkání vedoucích 
• 24. - neděle 

• Burčákový pochod 
 

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

• 28. - svátek 
• Podzimní procházka 

 
KUFR a ÚSVIT v listopadu 2004 
 

• každé úterý 
• Sanování v Kufru 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 

• 5.-7. - víkend 
• CVVZ 2004 

• 13. - sobota 
• Sako v Kufru 
• Dětská výprava 
 

• 26.-28.11.2004– víkend 
• Akce pro náctileté 
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Úvodem 
Ahoj Úsviťáci a také Kufráci,… 
 Dnes budu v úvodníku stručná a budu se obracet především 
k dětem a mládeži. Ostatní si pak mohou přijít na své o něco níže 
v Dadulově příspěvku. Ten jenom chválí a chválí a já bych zase pro 
vyvážení mohla jen spílat a spílat – však děti a mládež by se ani 
nedivily… už jsou zvyklé a také značně otrlé. Vždy když jim chci 
něco moc důležitého říci a zoufale se ve značném hluku nadechuji 
ke slovu, si toho někdo – většinou Máčala nebo Pepe - všimne… a 
teď už proslulými a „vážně“ míněnými slovy: „Děcka buďte ticho 
Soňa mluví“… mi udělá prostor pro „vypovídání se“… Já se tedy 
vypovídám, či v případě zpravodaje vypíšu ze svých „bolů“ a vřava 
a chaos vesele pokračuje dál… V dny „D“ pak následuje horda 
telefonátů…co, kdy, kde a jak a za kolik… následně 
s komentářem…“Já jsem to nevěděl, já nevím, kde máme 
zpravodaj anebo přímo…já zpravodaj nečtu…“. Od tohoto 
prostého faktu se pak odvíjí různé situace, jednu z nich Vám popíšu 
na čerstvém příkladě - přihlašování na Duhový most, který jsme ani 
nepřipravovali, jen jsme se měli včas přihlásit na Duhu a zaplatit… 
Pětkrát jsem měnila přihlášku (několik mejlů na Duhu, telefony), se 
změnou přihlášky se měnila i výše platby (několik SMS Jiříkovi M., 
který vládne nad penězi – ten několikrát měnil příkaz k úhradě…)… 
někteří jen tak vzkázali, že pojedou…osobní přihlášení, poslední 
pokyny a to, že ještě neplatili je nevzrušovalo – další telefony z mé 
strany… o dodržování termínů k placení či přihlašování ani 
nemluvím!!! (Tedy mluvím pořád, ale marně a pak zvedám telefony 
a přímo úměrně se mi zvedá adrenalin v oběhu). Když už jsem 
popáté měnila přihlášku jsem uvažovala o odjezdu na odpočinutí 
do kroměřížské léčebny… někteří mě v onom stavu i viděli a slyšeli 
a… ani nedutali… Nakonec jsem ale do Kroměříže neodjela a 
s pomocí Avdy se z toho vylízala… Vymysleli jsme pro Vás opět 
něco nového - celoroční zpravodajovou soutěž o opravdu velké a 
hodnotné ceny,…soutěž bude na jednotlivce. Jediné, co budete 
muset pro úspěch v soutěži udělat je: číst zpravodaj…aspoň 
Úsvitovou část a dodržovat termíny… uspět mohou i malí. Podrobné 
informace najdete v příštím zpravodaji, kde bude hned první část 
soutěže… 

Ahoj na dalších akcích Soňa 
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Předsedovo 
 

Vážení a milí Kufráci a také Úsviťáci,  
Je to téměř neuvěřitelné, ale máme za sebou téměř další 

rok své činnosti a valná hromada se blíží úprkem a vedení obou 
organizací už mají nervy, co všechno bude muset do VH stihnout. 
Po Vás bych chtěl trochu spolupráce při tvorbě programu na další 
rok. Pokud máte nějaký nápad, přání a nebo dokonce chuť něco 
pro ostatní zorganizovat, volejte, pište, meilujte komukoliv 
z vedení, co nejdříve, abychom to stihli zapracovat do programu. 
V tomto zpravodaji je také informace o školení vedoucích, takže 
kdo máte chuť, přihlaste se, jste vítáni. Teď bych se chtěl s Vámi 
ještě podělit o strasti a slasti, které jsme zažil při likvidaci autobusu. 
Bylo to asi začátkem května, kdy nám Bob Stránský předal klíče od 
torza autobusu č.2. Po jeho odemčení jsme zjistili, že je až po 
střechu napěchován haraburdím. Bylo jasné, že je nutno objednat 
kontejner a autobus vyčistit. Spřízněné OTR kontejner přistavilo 
včas v dohodnutý termín a skupina obětavců, převážně 
mlaďochů, začala uklízet Augiášův chlév. Zpočátku se zdálo, že 
kontejner ani nemůžeme naplnit, ale v závěru, kdy už přetékal na 
všechny strany, ho maličko ještě chybělo. Posléze bylo ještě nutno 
odvézt k likvidaci asi 200 kg chemického odpadu, opět ke 
spřízněnému OTR, a pak již mohl nastoupit Kovosteel a 
autobus začít likvidovat. No a pak bylo ještě nutno po Kovosteelu 
celé prostranství uklidit, což se odehrálo při poslední brigádě, které 
se zúčastnili opět převážně mlaďoši. Tak to byly ty strasti a nyní ta 
slast, za šrot jsme získali 20.620 Kč, které budou samozřejmě využity 
pro činnost Kufru a Úsvitu. No a na závěr děkuju všem, kteří přiložili 
ruku k dílu, zvláště pak děkuji řediteli OTR Jirkovi Klímovi, který 
sponzorsky zajistil fakturaci za kontejner ve výši nula (děkuji pane 
řediteli) a Jurovi Létalovi, který nám pomohl zlikvidovat chemický a 
jiný odpad (tož dík Juro). Mějte se hezky a Ahoj na valné 
hromadě.       

Dadula 
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Úsvit 
2. akce pro náctileté 
Lezení na skalkách Chřibů 

Ahoj mládeži, 
 Tak Vám přinášíme další z akcí pro náctileté, tentokrát tolik 
očekávané lezení a slaňování. Chceme, abyste měli možnost si šáhnout 
na skálu, něco si vylézt, naučili se bezpečně slaňovat a jistit. Nebojte, 
nepolezeme žádné extrémy, ale přesto budete mít možnost vyblbnout 
se až, až…samozřejmě za přísného dodržování bezpečnostních pravidel 
a pod dozorem přísných vedoucích…Soni, Martina, Jirky Hrona… 
Termín: sobota a neděle 9.a 10. října 2004  
Místo konání: Barborka a Břestecká skalka 
Odjezd: v sobotu 9.10. v 8:35 hodin, sraz v 8:20 hodin 
Návrat: v neděli 10.10. v 15:24 hodin 
Noc: strávíme na chatě u Hošků na Břestku 
Strava: společně si uvaříme večeři a snídani, zbytek si každý zajistí 
sám 
Materiál a vybavení: zajistí Úsvit, po Vás chceme abyste měli 
sportovní oblečení a kdo máte tak lezačky či staré kopačky nebo jiné 
sportovní obutí… 
Dále s sebou: karimatka, spacák, sportovní oděv, hodně pití, láhev na 
vodu, hudební nástroj, baterka, ešus lžíce, hygiena…  
Účastnický poplatek: 100 Kč  
Přihlašování: u Jirky Hrona na tel 777 593 141 do 7.10.2004 
Upozornění: Pokud bude pršet, akce se nekoná a bude přeložena na 
jindy… 

 
Ahoj na skalách   

Avda 
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1.dětská akce 
Podzimní prázdniny 

Ahoj ještě jednou, 
 Tradiční podzimní prázdniny se blíží a vy opět máte možnost 
strávit je spolu s kamarády v přírodě, daleko od domova a rodičů. Náplní 
akce bude zahájení a pořádný rozjezd nové celoroční hry, samozřejmě se 
spoustou her a soutěží, zpíváním, povídáním... 
Termín: čtvrtek 28. – neděle 31. října 2004 
Místo: Provodiv, Ubytovaní: ve staré faře přebudované na základnu 
Odjezd: ve čtvrtek 8:29 hod. z vlakového nádraží UH 
Návrat: v neděli 15:28 hod tamtéž 
Sraz: nejpozději v 8:15 hod. 
Strava: zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní svačiny 
Účastnický poplatek: 360,- Kč (doprava, strava, ubytování, pojištění, 
organizace) 
Ssebou: spacák, karimatka (starší), ešus, lžíce, hygiena, baterka, 
šestistrannou kostku, oblíbenou hračku (i z mladších let), pláštěnka, jídlo a 
pití na 1. den, šátek, dobré pevné boty, teplé oblečení – i čepice a 
rukavice, psací potřeby, dobrou náladu, hudební nástroj, malý batůžek na 
túry. 
Vše zabalit do 1 batohu, zvlášť zabalit malý batůžek na cestu, 
batohy pojedou autem zvlášť!!! 
PŘIHLÁŠKY: zaplacením úč. poplatku denně u Soni po tel. domluvě do 
pondělí 25.10.2004. 

Na podzimkách   Ahoj AVDA 

CVVZ 2004 
 První listopadový víkend proběhne centrální velká výměna 
zkušeností v Českých Budějovicích – akce určená pro vedoucí a instruktory 
s bohatým programem, možností poznat spousty nových věcí, inspirovat se 
a také poznat nové lidi. Podrobnější informace a přihlašování u Soni do 
10.10.2004. 
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Různé 
Velká zpravodajová soutěž 

 Avda pro Vás připravila zcela novou soutěž. na celý rok, začínáme 
příště, hraje se na jednotlivce a o velké ceny. Stačí jen… číst pozorně 
zpravodaj, dodržet pravidla soutěže a dodržovat termíny. Máte se na co 
těšit.  

Schůzky v klubovně 
 I v říjnu se s Vámi budeme scházet v klubovně. 6.10. bychom 
podle počasí ještě zašli ven na hřiště či petanque, pokud bude pršet 
budeme hrát hry v klubovně. 13.10. bychom jeli do Brodu do Aqua 
centra. Sraz na vlakovém nádraží 16:15 hod., návrat 19:45 tamtéž. 
Další středu 20.10. by mezi nás měl zavítat host s besedou o cestování 
po horách, samozřejmě, že bude i promítání a 27.10. schůzka nebude – 
jsou podzimní prázdniny. 

Lanování ve městě 
 Dne 3.10. se uskutečnila akce pořádaná naší dužinou pro děti a 
mládež z UH. Připraveno bylo 11 nízkých a 1 vysoká lanová lávka, počasí 
vyšlo, dětí přišlo až, až a vůbec s celým průběhem jsme byli spokojeni. 
Děkujeme moc všem, kteří přišli pomoci, zvláště pak našim náctiletým. 

Co dělal Úsvit v září 
Setkali jsem se po táboře a 7. pokračováním STAR WARS jsme 

zavzpomínali na léto. O 2. týdny později jsme vyjeli na Duhový most do 
Domašova nad Bystřicí a naše hlídky nezůstaly v hlavním závodě nijak 
pozadu. Všem děkujeme za reprezentaci naší dužiny. 

Brigáda před zimou 
 Poslední letošní brigády se zúčastnilo 11 členů Kufru a Úsvitu… 
Dadula, Rosťa Kubáček, Soňa, Jirka Müller jr., Dub, Zuzka Špiritová, 
Žaba, Ivča Šišperová, Aneta Klímová., Petr Hron, Honzík Úsvit 
Kubáček… Udělali spousty práce, připravili areál na přezimování. Díky 
všem. 
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Setkání vedoucích 2004 
Pro vedoucí Kufru i Úsvitu je připraveno dvoudenní setkání 

vedoucích obou organizací. Podrobnosti čtěte v části kufrové!!! Akce bude 
zaměřena na tvorbu kalendáře akcí na další rok + předávání zkušeností 
z roku minulého. 

Připravované akce v listopadu 
V listopadu proběhne: CVVZ!!!, 2.dětská akce, a poslední víkend 

pak hudební, taneční a relaxační akce plná překvapení… Samozřejmě, 
že každý týden se opět setkáváme na schůzkách!!! 

Valná hromada 
 Proběhne v sobotu 4.12.2004 od 18 hodin v kulturním domě 
v Mařaticích naproti ZŠ. Po jejím skončení bude opět společenský večer 
při hudbě, tanci a povídání. Pro děti bude odpoledne mikulášská „besídka“. 
Podrobnější informace v příští zpravodaji spolu s výročními zprávami… 

KUFR 
Setkání vedoucích 2004 

Stejně jakou vloni, zvu všechny, kdo se podíleli na vedení 
letošních akci, i ty kdo se chtějí zapojit v příštím roce, na setkání 
vedoucích. 
Kdy a Kde: pátek-sobota 22.-23.10. v ubytovně TJ Bojkovice (nad 
kuželnou) 
Doprava: vlastní-vlakem nebo auty 
Strava: bude zajištěna 
Program: Pátek: sraz a zahájení v18:00 hod, výměna zkušeností z vedení 
akcí, hodnocení jednotlivých akcí, neuskutečněné akce, náměty na 
zlepšení činnosti. Možná noční saunování. 
Sobota: dopoledne příprava plánu akcí na rok 2005, odpoledne turnaj 
v kuželkách, ukončení do 16:00 hod. 
Účastnický poplatek: 50,-Kč 
Atention! Prosím všechny vedoucí, aby si rozmysleli, které z akcí by měli 
zájem vést a jaké nové akce by chtěli v příštím roce uskutečnit!!! 
Přihlášky: telefonicky do práce 572 652335 nebo domů nejpozději do 
13.10.2004. 

Přijeďte všichni, dáme řeč.  Míla 
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Burčákový pochod 
Zveme Vás na 2. ročník velmi úspěšného burčákového 

pochodu… 

Termín: neděle 24.10.2004 

Sraz: 8:15 hod. na autobusáku v UH, odtud odjezd do Buchlovic. 

Program: v Buchlovicích 1. burčákové zastavení, pak cestou necestou 
do Stříbrnic, 2.burčákové zastavení a dále polem do Polešovic, kde pro 
vytrvalce 3. burčákové zastavení 

S sebou: vhodné oblečení , pláštěnku, svačinu, peníze na autobus a 
burčák, draka, dostatečně dlouhý provázek a o dobrou náladu se 
postará burčák. 

Ps: Draky budeme vypouštět cestou. 

Pozn: koná se i za mírného deštíku. 

Těší se  Eva, Eliška a Máša 

Romantická podzimní procházka 
Po úspěšné romantické jarní vycházce pojďte zkusit něco na 

podzim, opět do kraje, který málokdo z Hradiště a okolí zná, trasu 
Šumice-Luhačovice. 

Termín: čtvrtek 28.října (státní svátek) 
Program: vlakem v 8:29 hod odjedeme z Uherského Hradiště do Šumic. 
Odtud cestou-necestou, značkou-neznačkou, údolím Ovčírky kolem 
Šumických rybníků na Goliášku, Polichno, Biskupice a Horní Dvůr, při 
leteckém pohledu z vyhlídky na Luhačovice oslavíme Den vzniku 
samostatného československého státu, ti nejlepší vylezou až na 
Řetechov, kde je nejlevnější hospoda, ale všichni sejdeme do 
Luhačovic. Tam smočíme své znavené údy a vyprahlá hrdla v léčivých 
pramenech nebo jinak doplníme tekutiny a pak už hajdy na nádraží na 
zpáteční vlak, který jede každou chvíli. (…14:15,15:18,15:50,16:40,17:45 
…) Celkem je to cca 20 km ,máčky si to můžou zkrátit. 
Pozor ! Sraz k odjezdu kvůli zakoupení skupinové slevy nejpozději v 8:15 
hod.  
Přihlašování není nutné. Kdo se ale chce zúčastnit, dejte pro orientaci 
vědět na telefon 577 133 048. 

Rosťa Kubáček 
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Sako v Kufru 
Tradiční turnaj rekreačních hráčů v odbíjené-volejbalu 

proběhne i letos. Stejně jako loni chceme oživit mrtvou podzimní 
sezónu. 

Pravidla turnaje: hraje se podle pravidel odbíjené na 2 vítězné sety. 
Hraje se na mužské síti. Není dovoleno hrát mužům, kteří jsou aktivními 
hráči okresních, oblastních a vyšších soutěží ve volejbalu. V týmu musí 
být minimálně dvě ženy. V každém družstvu musí být rozhodčí, který 
bude rozhodovat zápasy jiných družstev. 

Termín: sobota 13. listopadu 2004  

Prezence: 8.00 – 8.30 hod. 

Místo konání: Sportovní hala Uh. Hradiště 

Startovné: 200 Kč za družstvo. 

Přihlášky: Přihlásit se mohou ucelená družstva v čele s kapitánem 
nejlépe písemnou formou – jméno, příjmení, dat. narození, bydliště. 
Přihlašování u Šárky Smělíkové, Lidická 574, Kunovice 686 04, tel. 572 
548 247 ve večerních hodinách do naplnění kapacity (12 družstev) 
nejpozději do prezence. 

Protesty: Protesty je možno podat řediteli soutěže s poplatkem 200,- Kč, 
které se v případě oprávněného protestu vrací. 

Ředitelem soutěže je Šárka Smělíková. 

Poznámka: Povrch v hale vyžaduje pouze sálovou obuv, bude 
kontrolováno!!! 

Na sportovní klání vás za organizátory zve   

Šárka 
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Různé 
Sauna s Kufrem 

 Od listopadu plánujeme opět v úterý saunování s Kufrem od 18-
20hodin, tentokrát budeme chodit každý týden. Podrobnosti příště. 

 
 
 

Vánoce s Kufrem 
 Stejně jako loni bychom chtěli vyjet na konec roku lyžovat pod 
Králický Sněžník do Kunčic na chatu Kokory, doufáme, že nám přijde 
potvrzena předem přislíbená objednávka (už přišla). Podrobné 
propozice v listopadovém zpravodaji. 

 
Valná hromada 

 Proběhne v sobotu 4.12.2004 od 18 hodin v kulturním domě 
v Mařaticích naproti ZŠ. Po jejím skončení bude opět společenský 
večer při hudbě, tanci a povídání. Pro děti bude odpoledne 
mikulášská „besídka“. Podrobnější informace v příští zpravodaji spolu 
s výročními zprávami… 

 
Brigáda před zimou 

 Poslední letošní brigády se zúčastnilo 11 členů Kufru a Úsvitu… 
Dadula, Rosťa Kubáček, Soňa, Jirka Müller jr., Dub, Zuzka Špiritová, 
Žaba, Ivča Šišperová, Aneta Klímová., Petr Hron, Honzík Kubáček… 
Udělali spousty práce, připravili areál na přezimování. Díky všem. 

 
Co dělal Kufr v září 

Vyrazil do Slovenského ráje. Akce byla výborná, počasí nám 
přálo, Slovenský kras nezklamal, bylo to velmi příjemné strávení 
prodlouženého víkendu. 
 

Kronika Úsvitu 
 V dnešní kronice Vám přináším další vzpomínku na cyklotábor 
v Jeseníkách od Šárky Salvetové a pak čerstvé zážitky z Moravice od 
Jiříka Müllera… 
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Cyklotábor Jeseníky 2004 
Prší??? Ne, ale je zatáhnuté. Třeba pršet začne. Hm, aspoň něco. 

Tak toto byly moje první čtvrteční myšlenky těsně po probuzení. Chvíli 
ležím a přemýšlím. Stejně jsem to nemyslela vážně. Na túru a ještě k tomu 
hřebenovku se přece moc těším už od začátku, tak proč ty myšlenky o 
špatném počasí? U mě se objevily sice jen náznakem, ale myslím, že u 
mnoha dalších vyvstaly na mysl vážně. Proč? Odpověď je jasná. Včerejší 
výjezd na Praděd a pak další kilometříky, ať už vedly naší „tatrankovou 
cestou“ (sice krásná, ale také furt do hnusného mírného kopce) nebo 
Chrtům na Mravenečník, nám daly pěkně do těl a ty se rozhodly dnes 
protestovat.  

Vyrážíme. Někdo s chutí, jiný si ji s sebou nějak na „výlet“ 
nepřibalil. Je dusno. Nahoře bude určitě pršet. Tak se projdem aspoň 
kousek.Aspoň na MRAVENcovku. Pro Chrty špatný to cíl. Ti totiž včera 
prohlásili, že cokoliv začíná shlukem písmen MRAVEN…, nechtějí vidět, 
nechtějí o tom slyšet, natož tam tak jít nebo jet! Nedá se. Trasa vede 
právě tudy. Jo, abych nezapomněla. Asi v půlce Karlova se odpojují Kopr 
s Martinem, že se vrátí a zajdou do Malé Morávky sehnat nějakou 
součástku (snad ložisko?) na opravení Pepinkova kola. Po zjištění, že 
v Morávce to neseženou, se vydávají na kolech do Rýmařova a zvládají tak 
dnes největší vzdálenost.  

No a my se vydáváme i přes protesty některých jedinců dál. Na 
Mravencovce dochází k dalšímu štěpení. Tentokráte se ale odpojují Chrti 
spolu s Luckou a Jirkou. Nikomu prý není dobře na to, aby šel na hřeben. 
Mně se tam po pravdě s mraky nad hlavou taky nechce, ale chtěla bych 
vidět tu vyhořelou Alfrédku. A tak navrhuji, že se z ní s holkami vrátím. 
On je to totiž už zase babinec, kterému velí Jiřík. Návrh se ujal a ony 3 
zbývající kilometry se nějak táhnou, ale už jsme tu. Alfrédka (vlastně už 
jenom její základy) nás vtahuje do vzpomínek… „ tady to bylo takto, že?... 
a byly tam ty těžké dřevěné židle…“ a… Hanička prohlašuje, že v těchto 
místech byl záchod… a postupně začínáme přecházet k představám, jak to 
tady koupíme, postavíme a budeme podnikat a jak se nám penízky jenom 
posypou! A jak si jsme tak jisté? Jenom za těch 20–30 minut, co tu 
sedíme a plánujeme, tu prošlo tolik potenciálních zákazníků… „ta rodinka 
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by sem určitě zašla… jé a ti šikovní kluci taky… a hen ti turisti…“ Z toho 
usuzujeme, že by to šlo ☺.  

No a co teď? V průběhu předchozích 3 km se vyčasilo a obloha je 
teď krásně modrá, občas obláček. Moc se mně dolů po pravdě nechce. 
Změna je život, a tak si holky na povel bere Ivča. A já, Zuzka a Jiřík 
vyrážíme na hřeben. Tentokrát mně ty 3 km ale přijdou kousek. Časově je 
zvládáme určitě rychleji. Zahrála jsem si totiž asi na Kopřivu s duší Chrta 
v těle – já se Zuzkou se vrháme proti kopci, ale Jiřík se nám nějak ztrácí 
vzadu. A po mém prohlášení, že jdu tak rychle proto, abych byla dřív 
nahoře na hoře a měla to hnusné stoupání (i když ani tak hnusné nebylo) co 
nejdřív za sebou a mohla si odpočinout, poznamenává, že přesně to 
provozují Chrti a proto že jsou teďka dead (z angl.- mrtví). Tak se teda 
rychle a ráda vracím do vděčné role Kopřivy.  

Jsme tu. Jelení studánka je krásně osvěžující a my se s chutí 
pouštíme do první části našich svačin se salámem, jiných bez salámu  (že 
Zuzi) ☺.  
Hřeben je uchvancancující!!! Jsem z toho úplně nadšená. Díváme se 
dokonce dolů na druhou stranu a vidíme Mravenečník. A potom se objevuje 
Praděd a my se znenadání ocitáme na nejvyšším bodě naší cesty – na kopci 
naproti Pradědu. Od ní to bereme po obrovské travnaté pláni nad Velký 
kotel. Zastavujeme se až na zlomu a pozorujeme tu nádheru kolem. Pak se 
v obavách, že potkáme nějakého chlapíka, který nám uvalí mastnou pokutu, 
prodíráme borůvčím, travinami a kytičkami dolů směr modrá značka. 
Narážíme na ni na skvělém místě přímo u informační tabule. Na ní je 
popsáno zdejší klima a cirkulace větru. Na konci je namalováno, co se může 
a co ne, a napsáno něco ve smyslu, že zdejší chlapíci – ochránci by nám 
nedali pokutu, ale rádi by nám dali kopu dalších jistě užitečných informací. 
Tak si říkáme: „Škoda, že jsme žádného nepotkali.“ ☺ 
 Náš výlet zakončujeme krásným sestupem podél Velkého kotle, a 
pak úmornou šestikilometrovou cestou po nekončící asfaltce. Ale ta nám 
náladu přece zkazit nemůže. A tak se i s pohárem v žaludku ☺ (opravdu se 
Bohoušovi povedl) vracíme spokojení do „našeho Zámečku“.   
      

Šárka 
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Moravice 2004, aneb Poslední Čochtan 
Je devatenáctého září, neděle ráno, 6:20. Budík vyzvání. 

Nehoráznost tohoto počinu mě přivádí na myšlenku každého normálního 
vodáka „Asi nějaká chyba v nastavení budíku, já přeci vstávám až v deset, 
ne?“ Nikoliv! Letošní poslední naše vodácká akce je jen jednodenní a tak je 
nutno vyrazit brzo, aby nám neutekla voda. Zvažuji ještě, zda nezavolám 
Pavlovi a z akce se neodhlásím a uniknu tak krutému mučení zvané 
vstávání, ale nakonec přece jenom vstávám. Spolu se Zuzkou balíme věci a 
v příjemných šesti nad nulou jedeme na kole do Kunovic nakládat lodě. 
Špatné ráno, ale ještě zdaleka nekončí. Lodě vypadají jako by je někdo 
protáhl mlýnkem na maso a pak je dával dohromady slepý, jednoruký 
sebevrah, pravděpodobně ale profesionální potapěč. Po delší době a 
několika úpravách, vybíráme čtyři lodě, které snad ještě jednu řeku 
zvládnou. Paja má klasicky pětadvacet minut zpoždění. Nakonec ale přece 
jen dojede, naložíme lodě a vyrážíme na sever k Moravici.  

Po dvou hodinách jsme u přehrady. Jdeme očíhnout přístupovou 
cestu k vodě. Je tam sice zákaz vjezdu, ale co už. Super, dole je ještě pár 
vodáků a tak letíme oznámit tu dobrou zprávu těm nahoře. V půli cesty 
však potkáváme naše auto plně naloženo cizími, polonahými chlápky. Jen 
Paja za volantem se culí, jakože on nic, že to Domča. A tak šlapeme pěšky 
zase dolů. Vyložíme lodě a čekáme na příjezd druhého auta. Za deset 
minut je už i vidíme, bohužel na druhé straně vody. Je 10:30, přehrada 
přestává pouštět vodu za 30 minut. Nakonec se přece jen shledáme a 
v rychlosti klademe lodě na vodu. Je 10:50. 

A jaká že Moravice řeka? Nádherná. Něco jako Jihlava, ale bez 
hluchých míst. Peřejky, stupně, pár jezů, krásná příroda. Jo. Ale dříve než 
jsme potkali první hospodu, nás předjíždějí dvě lodě s tím, že se v 11:00 
dívali už na zavřené vrata přehrady a sucho je nám prý v patách. 
Neváháme, a i my zrychlujeme. Míjíme první, druhou i třetí hospodu bez 
povšimnutí. Paja prohlašuje, že za takových okolností končí s vodáctvím. 
Plně s ním souhlasím. Ale to již jsme v polovině cesty. Co dál? Skončit, 
nebo pokračovat s antivlnou za zády. Naše rozhodnutí navíc komplikovala 
skutečnost, že dalších 15 km není žádná dědina a případné sucho by nás 
změnilo z vodáků na turisty. Jelikož jsme však vynechali nějaké ty 
hospody, tak snad máme náskok. Jedeme dál. Odměna za toto rozhodnutí 
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se dostaví již po již několika metrech. Patnáct kilometrů nádherné krajiny, 
neustálých peřejí prakticky bez civilizace. Pouze pár chat a před nimi 
zpola zatopené lavičky kolem zatopených ohnišť. No prostě paráda.  

Čas letí a my za pár hodin vidíme první domky Žimrovic, cíle naší 
cesty. Za pár minut budem přistávat. Nikdo se necvakl. Já se Zuzkou 
kotvíme jako první. Kotvište není nic moc, je v prudké vodě. Další loď 
zastavuje o pět metrů po proudu a sotva se drží nějakého stromku. V té 
chvíli k této lodi přirazí i Dub s Pavlou. Po pár vteřinách snažení proběhne 
poslední letošní čochtan. Takzvaný Břehulák. Loď i lidi strhává proud. 
Vybíhám na břeh, odhazuji oblečení  a nadbíhám jim. Dub zatím v největší 
peřeji doluje zcela potopenou loď zpod nějaké větve. Ta se nakonec přece 
jen odpoutá a dál pokračuje peřejemi. Tam se statečně koupe Ivča, 
zachycuje loď a snaží se ji dostat ke břehu. Spolu s Žabkou ji jdeme na 
pomoc. Voda má tak tak 4 stupně. Nakonec přece jen jsme i s lodí u břehu. 
Bohužel u opačného. Dnes už podruhé. Vylít 300 litrů vody z lodě, a dostat 
ji prázdnou pomocí lana a Duba na druhou stranu už bylo opravdu otázkou 
sotva pěti minut. Statistika: jedna cvaklá loď, pět totálně promočených 
lidí, jeden zlomený šprajc a deset výborných fotek.  
Po této akci následovalo několik striptýzů spojených s kšeftováním 
oblečení, hltem rumu, konečně i s hospodou, balením, nakládáním a cestou 
domů. 

A proč to vlastně píšu? Je to kvůli pocitu který jsem měl ve chvíli 
kdy se loď otočila. Jako bych zaslechl někde na hranici slyšitelnosti 
spokojený povzdech. 
„No, proto!!! Teď už můžu jít spokojeně spát. Tak AHOJ zase na jaro.“ 

Jirka 
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Kontakty 
Klubovna:   
 Palackého nám. 293 • 1. p –dv.12 • Uh. 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 ..... .......................... 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 
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