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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
Milí kufráci a úsviťáci, 
 Přichází jaro a poslední dny se zdá, že nejen to kalendářní. Nasávaje 
první jarní sluneční paprsky bych mohla rozzářeně líčit na co všechno se 
v budoucích týdnech těším a nebylo by toho vskutku málo – plánů a nápadů co 
spolu s Úsvitem podniknout a uskutečnit je docela hodně… Nicméně zrovna teď 
– ležíce s virózou v posteli… ale v podstatě už i pár týdnů zpět postrádám svou 
dřívější lehkost, nadhled, spontánnost a nadšení… Možná je to jen jarní 
únava…říkám si v naději…ale možná také ne… spíš myslím – skoro vím, že tomu 
tak není. A o tom, co mě (a nejen mě) poslední čas v Úsvitu trápí a o čem hodně 
přemýšlím, bych chtěla napsat pár vět. 
 Mnohé z činností, které běžně děláme a máme je rádi – práce, koníčky – 
se nám jeden čas daří a vše nám pod rukama rozkvétá a jde skoro samo a pak 
přijde třeba doba útlumu, zpomalení, pocitu nezdarů až třeba marnosti… A 
právě v Úsvitu v současné době cítím, že nastal onen útlum… Navenek to příliš 
není vidět – jedeme dál podle plánu, od VH máme za sebou 5 akcí, z toho 3 
víkendovky, týden co týden jsme s dětmi v klubovně, přibyli nám nějací „maloši“, 
příprava táborů je v plném proudu, naše členská základna je pořád dost 
silná…Přesto… na akce jezdí méně dětí, na přípravě akcí se podílí méně 
vedoucích, což znamená více práce pro ty, co vytrvávají, některé zajímavé 
akce se nesetkávají s patřičným ohlasem, chronicky se nedodržují termíny 
přihlašování a někdy dokonce ani „pravidla hry“ (k našemu smutnému zjištění)…. 
A vůbec,… veškeré fungování oddílu a aktivita je stále více a více na stále 
jedněch a těch samých pár vedoucích, na nichž pak pozoruju zvýrazňující se 
únavu a vytrácející se nadšení… a obávám se určitého vyhasnutí… Samozřejmě, 
že přemýšlím o příčinách aktuálního stavu a docela dobře chápu, že každý má 
v různé životní období různé priority a povinnosti… jak děti a mládež, tak 
vedoucí… proto nedělám žádné unáhlené závěry, neupadám na mysli… 
nicméně cítím, že je potřeba udělat určitou, třeba přechodnou, změnu ve 
způsobu práce… abychom o nadšení a entusiasmus zbylých vedoucích a také 
dětí nepřišli úplně. Pravděpodobně od příštího roku snížíme počet akcí, trochu 
jinak je pojmeme… Samozřejmě chci zdůraznit, že odrazový můstek pro další 
aktivitu, nové nápady a realizace nových vedoucích chceme zachovat a 
podpořit… což jinými slovy znamená…kdyby měl kdokoliv z členů (i těch 
mladších) nějaký dobrý nápad na akci a chtěl ji zrealizovat nebo se aspoň se na 
uskutečnění podílet, má naši podporu…  
 Do budoucna samozřejmě nemohu vidět, mnozí z nás zatím ani netuší, 
kde v budoucnu skončí, nicméně pořád ve skrytu duše doufám, že někde poblíž, 
zatím sice v tichosti, ale přeci jen už vyrůstá náš nadšený a zapálený nástupce 
nebo nástupci, kteří budou ochotni a schopni na sebe přebrat veškeré 
povinnosti, odpovědnost, značnou dávku rizika a především hodně práce 
spojené s naší dosavadní činností, jež stále věřím, že má pro mnohé zúčastněné 
(děti i vedoucí) neocenitelný smysl při formování hodnot pro další život. 

Pěkné jaro Soňa 
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Milí cestovatelé, 
 Tak jak napsal pan Cosmopolit v posledním dopise, horu Fudji už 
máte skoro na dosah. Přežili jste pád vzducholodi, poprali se s divočinou 
Indie, také pocítili moc bohyně Kálí, navštívili nádherný Tádž Mahal a 
nyní na Vás už čeká nekonečná poušť a v ní někde 
naše ztracená oáza… 
 
Termín: sobota 9.4.2005 
Kam pojedeme: do Chřibů 
Odjezd: 8:30 hod. z autobusáku UH 
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, placky s vlajkami. 
Přihlašování: denně u Soni na tel. 572555360 
nebo 604604329 do pátku 8.4. 
 
      Avda 

 
 
 

 Vzhledem k tomu, že uzávěrka 
tohoto zpravodaje je z důvodů mé 
plánované nepřítomnosti tentokrát o 5 
dní dříve něž obvykle a zatím dosud stále 
neznám podrobnosti programu letošní DB 
a VD – Duha je oficiálně ještě nevydala, 
nemohu je tedy zveřejnit. Platí termín 
15.-17.4., místo konání Praha. 
Přihlášených je cca 12 vedoucích a 
praktikantů a o podrobnostech je budu 
hned, jak to bude možné, informovat. 
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Pozor změna akce i termínu!!! 
 Vzhledem k tomu, že z Vašich řad nebyl patřičný 
zájem o výlet do Prahy, byli jsme nuceni akci zrušit. 
(Sice nás to mrzí, a naši 

pražskou 
kamarádku Terku 

Uhlíkovou a na 
s tam pěkně 

provede. Snad 
příště.) 

Náhradní akci – 
drsný víkend 

v duchu Matrix si přál hlavní 
organizátor Jirka Hron 
přesunout z důvodů počasí až na 
pozdější termín a to 29.4.-1.5.2005. Účastnit se nebudou 
jen členové Úsvitu, ale i jiné oddíly, proto si nenechejte 
tuto možnost změření sil ujít. Podrobnosti vyjdou příště. 
 

protože jsme se mimo jiné těšili n

to, jak 
ná

hoj děcka a rodičové, 
nin. Přináším Vám 

tedy in

bota 13.8. 2005 
dna je mimo civilizaci. 

 stanech 

í celotáborovou hrou 

ohu (500 Kč) nutno 

do 15.6. 2005. 

 

 
A

Blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázd
formace o letošním letním táboře, abyste měli dostatek času jej do 

svých plánů zapracovat. 
Termín: sobota 30.7. – so
Místo: Vlašimsko, údolí říčky Blanice, zákla
Doprava: autobusem tam i zpět             Ubytování: v podsadových
Strava: klasická táborová z polní kuchyně 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektn
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.200,- Kč.  
Přihlášky budou od počátku dubna k dispozici u Soni, zál
zaplatit do 15.5.2005 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude celý 
poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být zaplacena 
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 S letošním táborem pro náctileté a tentokrát i cetileté se 
chceme vrátit na Vysočinu do Říkonína. Tábor by byl sice stálý, ale letos 

h na louce kousek od vesničky Říkonín, veškeré 

 na místo autem. 
tování, pojištění, 

05, zálohu 

Program plánujeme velmi perný a počítáme s maximálním 
hraví mladí cetiletí, dolní 

 
 

Pokud to bude možné, budeme už v dubnu chodit převážně ven 
hrát ringo, indiacu, penq okud nám nebude přát 

časí,

Scházeli jsme se v klubovně a vyjeli na víkendovku do Nezdenic 
do Bílých Karpat. Měla než zimní, což ovšem 

bec n

velmi náročný. O všechno se budeme muset postarat sami – budování 
tábora, vaření…apod.  
Termín: sobota 2.7. až neděle 10.7.2005 
Ubytování: ve stanec
táborové zázemí si budeme budovat sami! 
Strava: společná, vaříme dohromady na kamenné peci 
Doprava: vlakem. Společný materiál pojede
Účastnický poplatek: 1.400,- Kč (doprava, strava, uby
organizace) – zaplatit celou částku je nutno do 15.6.20
500,-Kč (pro ty, kterým částku nebude platit zaměstnavatel) do 
15.5.2005. 
Přihlášky a platby: u Soni od počátku dubna. 
Upozornění: 
nasazením. Přihlásit se budou moci i nadšení a 
věková hranice účastníků je 13 let – ale pouze odolní jedinci.  

Avda 

Schůzky v klubovně 
 

ue a možná i jiné hry. P
po  budeme v klubovně. Dne 20.4. proběhne v zasedačce budovy, ve 
které leží naše klubovna, cestopisná beseda o cestování po Venezuele. 
Začátek je v 17:00 hodin. Vezměte i rodiče. 
 

Co dělal Úsvit v březnu 
 

 být první jarní, ale byla více 
vů evadilo, protože jsme si do sytosti užili zimních her a radovánek. 
Sníh byl totiž úplně ideální na sněhové stavby a bojovky. Bylo nám fajn, 
ale už se všichni těšíme na jaro. 
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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Připravované akce na květen 
 Na květen plánujeme víkend pro 
náctileté – Matrix

pravodajová 
soutěž 

1. Jakým způsobem jsme celoroční 
hře dostali z Če

4.  loni zastupoval Úsvit na Velké Duze? 
odaje? 

04 
Příjmy Výdaje 
Dotace MŠM

, další dětskou víkendovou i 
jednodenní výpravu – tentokrát zakončíme 
celoročku už v květnu, protože v červnu 
nemíváte čas. Takže pokud dobře počítáte, 
čekají nás ještě 3 cizí země. 

 
Velká z

 – předposlední kolo 
se v naší 

ch do Indie? 
2. Kolik dnů existence v novém tisíciletí bude

březnu 2005 včetně? 
 mít dužina Úsvit k 20. 

3. Kdo z Avdy tradičně pořádá Kufr v ringu? 
Teď jednu lehkou – kdo

5. Jaké je poslední slovo úsvitové části zprav
 
 

Hospodaření Dužiny Úsvit za rok 20

T 55 097,00  Poplatky Duze 9 759,70
Dotace město UH 15 000,00  Výdaje na akce 187 773,00
Členské příspěvky 5 270,00  Klubovna 1

y 1
3 823,25

Účastnické poplatk 56 968,00  Telefony 4 420,50
Úroky z BÚ 79,09  Investice - lana 6 336,00
   Poplatky bance 1 661,00
   Ostatní 1 486,75
Celkem příjmy: 232 414,09 Celkem výdaje 225
ozdíl +7

e poslední tajná otázka zpravodajové soutěže:  
al Úsvit do nákupu lan? 

 260,20
R  173,89
   
Ps.: A zd
6. Kolik loni investov
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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Úsvitcon 2005 - výsledky 
 Postava vprostřed pentagramu n vě příchozí vůbec nevnímala. Recitovala 
podivná slova a skláně on tam má ten střep!" 

řikl ho  
 

h
 

d
 
Brod n b  účastníci se tak kromě turnaje 

ohli vě

 nás přitom mrzí, že hru ovlivňuje 
res z 

mečková 
 

 ++ nis Klímová + 
ek + 

 + 

ete na 

Meč a magie, PJ Jestřáb ( Jirka Müller ) & PJ Rybářka ( Zuzka Špiritová ) 

o
la se nad něčím na zemi. "Podívejte, 

vyk bit, který stál první ve dveřích. "Asi nám ho nedá dobrovolně, co?" utrousil 
barbar stojící těsně vedle něj s pohledem upřeným na mihotavé postavy, které právě
vylétly ze střepu ležícího v pentagramu a připlouvaly směrem k družině. "U něte mi, 
moje stříbrné šípy je skolí," zavrčel hraničář za nimi. Družina vpadla do místnosti. 
Barbar vytasil svůj starý spolehlivý meč, hobit pozvedl kuši a čaroděj vzadu na 
schodišti začal odříkávat zaklína lo. Bitka začala. 

Úsvitcon - miniturnaj ve hře Dračí doupě se letos konal v Uherském 
ě a Domě dětí. U ytování bylo bezvadné,

m novat zdejšímu kulečníku, zvířátkám, kterých tu v klecích a teráriích 
bylo nepočítaně, a samozřejmě také karetním a deskovým hrám i hraní na 
kytaru. Samotný turnaj přes problémy s účastí (protože zasáhla chřipka a jiné 
nečekané komplikace) proběhl skvěle, hráči se činili, jak mohli, a soutěžní 
dobrodružství zvládli všichni docela dobře.  
 Jsme rádi, že Dračí doupě láká i nováčky, kteří tady mohou nasát 
atmosféru hry a využít svou fantazii. Trochu
st časového limitu a nutnost zvládnout úkol, ale to už k turnaji prostě patří. 
Všem, kterým se princip Dračího doupěte líbí, doporučujeme sehnat podobně 
naladěné kamarády a začít hrát. A pak přijet na turnaj zase příští rok.  
1.místo    2.místo 
Laďa Jimmy Ručka Munzar +  Zuzka Astra Pojslová 
Matěj Hard Plch   Zorka Muggy To
Iva Elen Sedláčková   Silva Čiko Čerešňáková
Karel Marin Ross Kutálek  Terka Sabriel Králová 
     Jana Thefis Hronová 
3.místo      
Zbyněk Jakuza Lakatos +  4.místo 
Jakub Taufi Libík +   Petr Hron 
Jakub Alchymista Jirounek   Anet Ara
Víťa Haluza +    Matěj Drejn Sall Štefán
Pepe Galahir Pijáček   Karel Minimax Jančařík
 

Fotky a soutěžní dobrodružství z letošního i loňského Úsvitconu najd
Internetu na adrese www.linelfloren.mysteria.cz 
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M

á
veme Vás na první tradiční (ten minulý byl nultý!!!) KUFRÁCKÝ 

 

! 

Všechny příznivce Kufru a country zvou    
BABY 

 
 
Ahoj vodáci, 
 Jaro už je
řes prozatím chladné počasí a 

hu všude kolem 

min dříve kvůli spol. jízdence. 
ečuje pro včas přihlášené KUFR. (pouze 

y 

 rafty a 

ilé dámy, nažehlete krásné a široké sukně a nachystejte korzety  
V žení pánové, oprašte kolty a sombréra… 
Z
COUNTRY BÁL.
Kdy: sobota 9.dubna 2005 od 19.00 hodin 
Kde: sál v Mařaticích naproti ZŠ    
Kdo: AMALGAM  
Za kolik: 80kč 

 to doneTombola: kdo co do ní nabídne -  se
fetu zajištěno. Občerstvení: v bu

 skoro tady a my i 
p
spoustu sně

oufámd e, že se pořádně oteplí, sníh 
odtaje, velká voda odteče a my na 
konci dubna tradičně zahájíme 
vodáckou sezónu v teple, sluníčku a 
pohodě, usmíříme čochtana a 
užijeme si s přáteli dobré pohody na 
vodě i na suchu. 
Termín: sobota 23.dubna 2005 
Doprava: individuální, nejlépe vlakem 
Odjezd z UH vlakem v 7:57 hod., sraz o 15 

do Spytihněvi  

Plavidla: Kanoe a rafty zabezp
dovoz , ne foukání…) 
Program: 10.30 hod.ceremoniál odemykání Moravy, po té splutí Morav
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 

k dispozici jsoupřihlašování – kdo dřív přijde, ten dřív mele… 
kanoe. 

     Na Moravě ahoj    
Pavel a Jirka Müller jr. 
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eorganizovaný ringo 
ohodovou, pohybovou, úsměvnou, koordinovanou i 

ovanou, napínavou, adrenalinovou, ale i odpočinkovou a 
sluníčk

í pravidel, hrací systém bude určen 
 části 

 se bude hrát, v období mezi sety můžete posedět v OK 
u opékat špekáčky. 

h týmů, není však 
vytvoří 

Tak jako v předešlých letech i letos pro Vás amatérský 
jr. chystá jarní n klub v čele s Jiříkem Müllerem 

p
nekoordin

ovou sportovní akci – turnaj v ringu. Tentokrát již 7. 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 24.dubna 2005  
Místo konání: hřiště v areálu Aeroklubu Kunovice p
Program:  
8:30 až 9:00 hodin prezence 

řed OK barem 

9:00 hod. zahájení a vysvětlen
podle počtu přihlášených týmů. V průběhu dopoledne a
odpoledne
baru, kolem poledne se budo
Po skončení turnajů bude vyhlášení výsledků a volná zábava. 
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: Stačí se telefonicky ozvat do pátku 
22.4.2005 k Jiřímu Müllerovi na tel. 736176628 nebo večer domů 572 
556 047. Nejlepší je přihláška ucelených tříčlennýc
podmínkou, mohou se přihlásit i jednotlivci, kteří nakonec 
další tým přímo na místě. 
Startovné: 30,- Kč. 

Na setkání se těší  Jirka, Pavel a celý amatérský ringo klub UH 
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Milí cyklisti, kolaři, loučkaři, chrti…přátelé, 
 I 

estou, 
epolem ... do Sadů pod třešeň ... 

z: 9

 

áme vínko za 

pod třešňů 

 

Májový víkend na kolech
6.-8.5. nebude ani v ci. Rozhodli jsme 

 přijmout pozvání kamaráda Ladi Zejdy a vyrazíme do okolí Kuřimi. 
Máme  kraji. 
Doprav levně. 

tam, kde máme klubovnu – Palackého 293) beseda o 
ování p O těchto 

zdále ých k arád Jarda 

letos pojedeme tradičně 
c necestou ... polem, 
n
Termín: neděle 1.5.2005 
Sra .45 hod u Kokavců ve Staré 
Tenici (první pivo). 
Trasa: cca 50 km po Chřibech a
skončíme v Sadech. 
Tam opečeme špekáčky, které si 
přivezete, ochutn
stálé a příznivé ceny, no a hlavně 
„chlapi poobtúlajú 
baby, aby jim neuschly". 
Důležité s sebou: helmy, pojízdné 
kolo, pití, kapesné, mapu, dobrou 
náladu. 

Těší se    
Máša 

 
 

 – první informace 
 

 Hostýnkách ani v Kremni
se

slíbeny pěkné túry a spoustu zajímavostí v jeho rodném
a vlastními auty, nocleh a Domě dětí - vyjde to n

Podrobnosti budou v příštím Zpravodaji, informace a přihlašování u 
Míly Špirita. 
 

Beseda o cestování po Venezuele 
  

 Dne 20.4.2005 proběhne v zasedačce domu „U dvou 
amlasů“ (m

cest o Venezuele s promítnutím diapozitivů. 
ončinách nám přijede popovídat náš kamv n

Najdekr, který tam strávil cca měsíc na konci loňského roku. Začátek 
je v 17:00 hodin. 
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Cestopisná beseda v Babicích 
 

 Obec Babice a Místní knihovna pořádají ve čtvrtek 28.dubna 
2005 besedu Martina Stillera - Alpský extrém aneb Na kole s brašnami 
do 3050m. Proběhne zde cestopisná beseda s diapoziti

. Lorišové, při kter podařilo 
vy z cyklocesty 

M. Stillera a R vyjet na plně 

SKA (tlusté trubky) - tříkolečko, blatníky, nosič, světlo. 
Dámské kolo Unicykl, čtyřkole
blatníky, nosič, světlo, skoro no

rý) upravený 

).  

ora jsme vyjeli na tradiční běžkařský víkend na 
Vysočinu a pod vedením Jardy Najdekra jsme se měli jak v ráji. Nohy 
nám sice v so t, ale dojem 
z nažehlené, ryc nikdo a nic…. 

é se jim 
naložených kolech až do nadmořské výšky 3050 m. Záběry cyklistů s 
lyžaři na ledovci nadchnou určitě každého. Dále uvidíte záběry z 
horských průsmyků Passo dello Stelvio (2758 m), Timmelsjoch (2509 m), 
Umbrailpass (2503 m) a dalších. Beseda je doplněna užitečnými 
radami pro cyklisty i cykloturisty. Začátek je v 18.00 hodin v Kulturním 
domě Babice. 

 
Inzerát 

Velmi levně na prodej: 
Kolo dámská E

č , 
vé.  

ko

Sportovní Favorit (mod
jako fitnes kolo (rovná řídítka, řazení 
páčkami SIS na řídítkách, 
šestikolečko, dvojtalíř, brzdy Centric
Cestovní Favorit (zelený), 
šestikolečko, dvojtalíř, brzdy Speciál, 
blatníky, světlo. 
Informace: tel.572 652335 do práce, 
572 641128 domů. 

 
Co dělal Kufr v únoru a b

 

 Na konci ún

řeznu 

botu po 35 km začínaly stávkova
hlé stopy nám nemohl zkazit prostě 

snad jen fakt, že prvních 5 hodin jízdy nebyla žádná hospoda. 
Maršovská rychta byla tradičně příjemná a všechno nám večer 
vynahradila. V neděli jsme si užili sluníčka a větru a také nádherných 
sjezdů. V polovině března vyjelo 24 členů na Kubínku…ale ohlasy 
zatím neznám… snad ve sjezdovém ráji proběhlo vše ku 
spokojenosti. 

Strana 11 Duben 2005 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Výsledky Josefovského bowlení 
  
 I přes chřipkovou epidemii se 
letos na bowling dostavilo 30 
závodníku, kteří 

bodů – chuderky 

1. Pavel Polehňa 112b.

......................... 94 bodů 

......................... 75 bodů 

......................... 71 bodů 
.......................... 67 bodů 

ládež: 

3. Zorka Tomečková ............................... 50 bodů 

dokázali naházet 
celkem 1681 
kuželky… 
 
Josefové:  1. Jožka Bár.......... 81 b. 
 2. Jožka Gabriel .. 46 b. 
 

Muži:  
 2. Jirka Müller ........96 b 
 3.  Pavel Zachar ..............
 4. Jirka Čerstvý.................
 5. Dadula Hron ................
 6. Franta Hajduch ..........
 7. Karel Vojtek........................................... 33 bodů 
 

Ženy: 1. Irena Plechová..................................... 85 bodů 
 2. Zuzka Špiritová...................................... 77 bodů 
 3. Žaba Pojslová....................................... 62 bodů 
 3. Jitka Hajduchová ................................ 62 bodů 
 4. Domča Faltová.................................... 57 bodů 
 5. Staňka Pavelková................................ 53 bodů 
 6. Máša Hronová...................................... 47 bodů 
 7. Jana Bárová......................................... 38 bodů 
 8. Marta Müllerová .................................. 27 bodů 
 
M 1.Viktor Velecký ....................................... 58 bodů 
 2. Terezka Králová ................................... 51 bodů 
 3. Anetka Klímová.................................... 50 bodů 
 
 

Děti: 1. Šáša Čerstvá......................................... 54 bodů 
 2. Honza Štangl ........................................ 50 bodů 
 3. Lenka Hošková .................................... 48 bodů 
 4. Kajka Králová ....................................... 44 bodů 
 5. Filip Řehořek.......................................... 39 bodů 
 6. Eva Řehořková..................................... 21 bodů 
 7. Jožka Mann .......................................... 20 bodů 
 8. Honza Řehořek..................................... 13 bodů 
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V

Protože se letos chystáme s náctiletými opět do Říkonína, přináším 
ám v dnešní kronice vz álou „kufrovku“, která 

ě. Byla tehdy v duchu 

 
Krize 2.7.2001  
Není voda, málo rukou, málo nohou, dlouhá cesta. 

o dělat? 

í =

me chirurga, ten má rukavice – jdou plnit vodou? 
áročný. Houštiny nás překvapily, kolem nás létají 

ají nás po celém těle. Bum bác rachot, POMÓÓÓC. 
e 

pomínku na poslední st
proběhla na tomto míst
„přežít!“ a níže sepsané postřehy účastníků 
přináší docela zajímavý obraz o fyzické i 
psychické náročnosti programu. Někteří 
zavzpomínají, jiní se pobaví… doufám jen, že 
potenciální účastníky letošního tábora 
neodradíme, ba naopak… 
 

C
Musíme jít. 
Co vzít? 

 jen to V rychlosti
nejdůležitějš  
VODU. 
Co máme při ruce 
- KONDOMY - 
plnit vodou – 
žádné nádoby. 
Pozor ve skupince má
Nohy bolí, terén je n
divoké mouchy a bod
„Co je, stalo se někomu něco?“ Ach ne !!! Ochrnutá mícha !!! Zas
zdržení. Musíme udělat nosítka. Dál se prodíráme houštinou. Stala se 
jedna z nejhorších věcí – praskl kondom (moc nevydržel). Jenom se 
díváme, jak odlétá část naší vody do podzemí naší matičky Země. Co to 
nevidíme?... před námi je obrovská rokle. Možná je tu naděje – starý 
rozbitý most. Tentokrát naše vodní ochrany přežily. Máme sabotéra? 
Nemáme. „Pepi, Pepi – máš stále v sáčku díry !“ ... Už to nestačí ucpávat. 
Čas, ten čas. Svádíme neustálý boj... s čajem... ne, s časem. 
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Musíme být brzo v cíli, aby naše jediné zásoby vody vydržely. 
Jsme zmoženi a naše nohy se sotva vlečou... 
Vidíme krásnou louku, velikou, zelenou, posetou kopretinami. Má mě rád 
– nemá mě rád, vidíme akáty – štěstí, neštěstí, láska... 

 Seno    
Hančí a Miki 

 nejsou ani tak uhlazenými 
literárními útvary, ale spíš aktuální sit mi postřehy
zážitky. Byly sepsány ihned po velmi fyzicky i psychicky nár
teré značnou roli hrála náhoda. Jen aby jste porozuměli... číslo 4,3 a 

iamským dvojčetem-byli 

, 
 4. Ale co se nestalo – vytáhl jsem si jiné 

. Tak teď už bez podkovy (štěstí) mě 
: „ Svižně do toho, když tak půjdu ještě 

myslíme v okouzlení našich duší na naše vysněné... 
Tvrdá realita – pryč se sny. 
Puchýře nám skáčou na paty. Dech jenom popadáme. 
SENO: HOŘÍ !!!    

Za tým

 
 Další postřehy z tábora pro náctileté

uaci zachycující , 
očné hře, ve 

k
slovo NE byly velmi nepříznivé možnosti a pro toho, kdo si jej vytáhl se 
rýsovala neblahá - fyzicky vyčerpávají budoucnost a cíl... v nedohlednu.   
 
 Nejvíce mě naštvalo, 
když jsme já a já (Pepe a 
Kuba byli pro tuhle hru 
s
liší) čtyřikrát u Juřína 
(Jirky Hrona) vytáhli číslo, 
které se mi ze všech čísel 
nejvíce vrylo neblahým 
způsobem do mé (naší) 
paměti. Až do chvíle, kdy jsem
že si vytáhnu něco jiného než
číslo – mmm – ale jaké!!! Trojku
oblél smrtelný pot! Řekl jsem si
jednou, dvakrát,...“ Tak takové štěstí v této hře jsem ještě neměl. Tak 
přesně to jsem si pomyslel po tom, co jsem si vytáhl to skvělé slovo... 
to... ANO!!! 

       Já a já Pepi 

 si vytáhl jiné číslo než 4, jsem nedoufal
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 Nejdříve má míra štěstí: 2-NE, 2-ANO, 2,3-ANO, 2-NE, 4 
minuty distanc, Kyslík, 2-ANO, 2-ANO, 3,3,3-NE, 3,3-ANO. Nejvíce na 
mě zapůs
ak střílím. Když už to vypadalo, že se zřítím, hrdinně jsem se oběma 

azovat přes provázek. Provázek jsem lehce 
fáborkem. No, radši nic. Byla bych k smíchu. Ale nakonec jsem 

dalš jsme našli V
ODOPÁDY, které měly svůj název oprávněně. Na začátku byla

 a hlavně jsem je mál
odkovička byla na nic, protože štěstí nepřinesla

obil SLUNEČNÍ SRÁZ. Tak tam jít bez kyslíku a dostat NE, 
t
rukama chytil kopřiv – a zase pustil... HADÍ SUŤOVISKO mě 
přesvědčilo o šílenosti Rady starších – Avdy a pět trojek po sobě u 
ĎÁBLOVÝCH VIDLÍ o mé míře štěstí. Vrcholem bylo vítězství Pepiho 
s Kubou nade mnou. Závěrem uvedu, že mám o hře lepší mínění, než to 
vypadá. I když... 

Einstein 
 

 SMRTÍCÍ ŘEKA – „dobrý“ člověk si dokonce i zaplave. Nejlepší 
rada: „Sundej, co můžeš!“ Jediné, co jsem hned nepochopila bylo to, že 
se má míček přeh zaměnila 
s 
naštěstí ten provázek uviděla. Asi i pochopila a párkrát se vymáchala. 
SUPÍ HNÍZDO – Nemožou supi sídlit níž???!!!  

Hanka 
 

 Při prozkoumávání okolí jsme narazili na SEVERNÍ ÚDOLÍ. Já 
teda nevím, proč je to údolí, když jsme lezli po strmé zamechované 
skále vzhůru tak 30 metrů převýšení. Jako í ÍŘIVÉ 

 klidná V
řeka, ale pak se změnila ve Vířivé vodopády. Propast, kde jsme zapadli 
po prsa do vody, kýbl a číslo, podle kterého jsme se polévali a nakonec 
špatně viditelný lísteček potvrzující projítí řeky... Přes nástrahy a 
překážky a malý hendikep (já-Kuba K. a Pepi P. jsme byli jako jedna 
osoba) jsme skončili na 1.místě. 

Siamské dvojče Kuba K. 
 

 Nejhorší hora pro mě byla MEDVĚDÍ HORA, i když byla 
nejrychlejší. Nejnedostupnější bylo HADÍ SUTISKO. VÍŘIVÉ 
VODOPÁDY mě daly pěkně zabrat em nenašel. 

. Teda aspoň mě. P
   

Peťa H. 
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Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  
2 
-mail: ufr.uh@sezna .cz 

to.cz • Tel./Fax: +420 572 540 289 

4 897 725 
2 652 334 z. 

2 .... 604 100 900 
. 

 
7 

l ... 48 
..... 04 

  

 

- dveře 
1
E  k m.cz • duzina.usvit@seznam
Http: kufr.mis
 
Předseda Kufru:  Drahomír Hron .......572 578 075 .... 736 680 073 
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa.......572 591 028 .... 60

8 .... 57                           Míla Špirit ................572 641 12
                             Hošek Jirka .............572 556 34  

Předsedkyně DR: Jitka Plchová.........572 570 125 .... 572 551 012 z
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

lov vá ... 572 548 24Majka Hampa á ... 572 553 637 Šárka Smělíko
eJožka Gabrh ....... 723 147 244 Rosťa Kubáček ..... 577 133 0

... 777 8 1 108 Jirka Létal................ 602 543 1Jirka Hron ........ ... 0
 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová     572 555 360 

604 604 329 
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 
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Z
D
H

 

 

čtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: 336-16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  Č.ú

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

čtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: 336-62831500 
dužina Úsvit 
Č.ú

DPH • Nejsme plátci 

KUFR a ÚSVIT v KVĚTNU 2005 
 

 • každou středu 
  • Schůzky v klubovně 

 
 
 
 peč 

• 7.-8. – víkend 
  • Na kole po Kuřimsku 

  • 13.-15. – víkend
 • Dětská akce 
• 21. – sobota 
 • Stražovské vrchy – Vá

  • 27. – 29. – víkend
  • Bambiriáda 
 • 28. – sobota 
  • Dětská akce 
 • 28.5.-4.6. – týden 
  • Chorvatsko 2005 
pravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
UHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa 
ronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 18.3.2005. Příští uzávěrka: 20.4.2005. 
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