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KUFR a ÚSVIT v kvě
 

• 1. - neděle 
 • Prvomájová kola 
 

• 6.-8. – víkend 
 • Na kole po Kuřimsk
 

• 10. a 17. – úterý 
 • Brigády v Kunovicíc
 

• 14. – sobota 
 • 6.dětská akce 
 

• 21. – sobota 
 • Strážovské vrchy – 
 

• 27. – 29. – víkend 
 • Bambiriáda 
 • 7.dětská akce 

2 5 

  5  
00
věten 2005 

tnu 2005 

u 

h 

Vápeč 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
Milí přátele, 
 Tak jsem se ještě před pár dny radovala, že mě v úvodníku zaskočí 
Dadula – původně to slíbil – ale nakonec mě opravdu zaskočil (tím, že nic 
nenapsal) a tak Vás opět zdravím s dalším měsícem já. Snad Vám předseda 
napíše příště.  
 Vždycky přemýšlím o čem pořád psát a někdy to opravdu není lehké 
ze sebe něco vydolovat. Tentokrát však mám v hlavě jeden zajímavý příběh, 
který se nestal mě, ale Jirkovi Müllerovi ml., a u kterého jsem já jako člověk ctící 
pravdu, spravedlnost a poctivost asi na 3 vteřiny vnitřně zajásala, že dobří lidé 
ještě nevymřeli… opakuji…jásala jsem asi 3 vteřiny… Na úvod ještě podotýkám, 
že všechny kroky a slova, která padnou nemusí být úplně přesná, ale smysl 
zůstává zachován… 
 Je tomu asi měsíc, co Jiřík přišel s tím, že při cestě z práce z Polešovic 
nechal v autobusové zastávce svůj digitální foťák a samozřejmě, že se s ním 
následně už neshledal… Všichni jsme ho strašně litovali, protože to nebyl foťák 
nejlevnější a ani ne moc starý a hlavně Jiřík není žádný pracháč a tak ho 
taková ztráta docela zasáhla. Uplynulo pár dnů a Jiřík se jen tak mezi řečí zmínil, 
že má dnes schůzku s jistým člověkem, který mu jeho ztracený foťák vrátí. I 
v tuto chvíli jsem nevěřícně zajásala, že se našel poctivý nálezce a že přece 
jenom ta morálka na vesnici není tak zkažená jako ve městě… Za 3 vteřiny ale 
Jiřík začal vyprávět svůj příběh…  

Na druhý den po ztrátě vyvěsil po Polešovicích výzvy a nechal vyhlásit 
místním rozhlasem, že poctivému nálezci dá 2000Kč…atd. Samozřejmě se zmínil 
o svém problému chlapom v práci…  

Skupinka polešovských rybářů si vyrazila jednoho krásného dne na ryby a 
kdosi z nich okouzlen krásou jarní přírody si povzdechl: „To je taková krása, 
kdybysme tak měli foťák a mohli se vyfotit…“ A na to zareagoval někdo jiný z nich, 
že slyšel toho a toho povídat v hospodě, že viděl, jak ten a ten bere ze zastávky 
foťák… A jiný rybář: „ Představte si, že jednomu klukovi od nás z práce se nedávno 
foťák takto ztratil…“… Tak,… a první stopa byla na světě. Teď šlo jen o to najít toho 
a toho chlapa z hospody, zjistit koho to viděl…a pak si na onoho podezřelého 
výtečníka v mezích zákona došlápnout… Nejdříve to zkoušeli přes jeho maminku… 
ale neuspěli, protože ta všechno popřela…“její syn rozhodně není takový…“ 
K přiznání došlo o něco později až po ostřejším naléhání, že jsou očití svědkové, kteří 
viděli, jak foťák bral a všechno dosvědčí třeba před policií… Konec je to docela 
šťastný, přesto však má trpkou tečku…onen „nálezce“ si od Jiříka vzal avizované 
nálezné 2000 Kč… což mě dorazilo… Jiřík však z toho vyšel pořád výrazně dobře. 
Přemýšlela jsem, co z toho plyne… Asi to, že morálka na vesnici bude zřejmě stejná 
jako ve městě a záleží čistě na jednotlivci, jak se k takové situaci postaví… Ale… na 
vesnici díky tomu, že se všichni znají a také že se kolem se dívají a pozorují kdo, co, 
jak a s kým, se hned tak něco neututlá, což bylo Jiříkovo štěstí v neštěstí… Třeba 
v takové Praze by mohl Jiřík zrovna začít šetřit na foťák nový… 

Tak takové jsou někdy příběhy všedních dnů. Mějte se dobře. Soňa 
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Saudská Arábie 
Milí cestovatelé, 
 Tak jak napsal pan Cosmopolit v posledním dopise, horu Fudji už 
máte skoro nadosah. 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… Bohužel 
na minulou výpravu jsme kvůli dešti nevyjeli a tak to snad vyjde nyní… 
Termín: 14.5.2005  Odjezd: 8:30 hod. z autobusáku UH  Sraz: 15 minut 
předem 
Kam pojedeme: do Chřibů  
Návrat: 18.03 hod tamtéž 
Účastnický poplatek: 30,- Kč 
S sebou: sportovní 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 13.5.2005. 

Avda 
 
 

Přes poslední zemi na Fudji 
 Čas se naplnil, píše se rok 1909, přes půl roku jsme na cestách, přes 
půl roku se snažíme v co nejkratším čase hledat stopy pana Cosmopolita a 
především se snažíme neprohrát 100 000 dolarů. Jak to dopadne? Uvidíme 
už brzy…. na Fudji. 
Termín: 27.-29.5.2005 
Kam pojedeme: do Chřibů na Břestek, spát budeme u Hošků na chatě 
Odjezd: v pátek v 16.45 hod. z autobusáku UH Sraz: 15 minut 
předem 
Návrat: v neděli 18.03 hod. 
Strava: na so+ne zajištěna 
Účastnický poplatek: 200,- Kč 
S sebou: sportovní oblečení a obutí, přezůvky, jídlo a pití na 1. den, 
zápisník, tužku, šátek, placky s vlajkami, karimatku, spacák, hygienu. 
Přihlašování: denně u Soni na tel. 572555360 nebo 604604329 do pondělí 
23.5.2005.        Avda 
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 Podrobné informace o táborech vyšly v minulém čísle. Přihlášek je 
stále dost, čas na přihlášení se však krátí. Připomínám, že do 15.5. byste 
tak měli učinit!!! Přihlášky jsou k dispozici u Soni. 
 

 
 

Velká zpravodajová soutěž 
Výsledky 

 Vzhledem k tomu, že ředitel soutěže naznal, že poslední kolo 
soutěže už by nemohlo přinést 
žádný zvrat v současném pořadí 
zúčastněných, tak zrovna 
vyhlašujeme výsledky:  

1. místo: Sylva Čerešňáková 
2. místo: Petr Hron 
3. místo: Terka Králová 

Všichni tři budou patřičně 
odměněni, samozřejmě, že vítěz 
nevíce. Jaké ceny vyhráli se 
dozvíte v příštím čísle. Gratulujeme. 

 

Schůzky v klubovně 
 Pokud tomu bude počasí přát, budeme chodit ven na hřiště a hrát 
hry. V případě deště budeme v klubovně. 

 

Premiéra 3.epizody STAR WARS 
 Ve čtvrtek 19.5.2005 bude světová i česká premiéra STAR WARS 
Epizoda III. – Pomsta Sithu. Plánujeme na tuto premiéru vyjet do Brna do 
multikina. Budeme se snažit sehnat lístky na odpolední představení, 
abychom se mohli z Brně ještě dostat vlakem zpátky. Cena lístku je zhruba 
110,-Kč pro děti a studenty, 140,- Kč pro dospělé. Cesta vyjde něco pod 
100 Kč. Pokud chcete jet, přihlaste se závazně do 5.5. Zuzce na tel. 
736 439 880, která bude kupovat lístky. A pro ty odvážnější nebo 
odvázanější z vás – AVDA jede v kostýmech z tábora, takže jestli se cítíte, 
tak netrhejte partu a vemte si Jedijský kostým také.  

        JEAVDA 
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Brigády v Kunovicích 
 Přichází léto, čas všemožných aktivit v přírodě a tak je nutno opět 
přiložit ruku k dílu a zapracovat na údržbě materiálu. Máme naplánovány 2 
brigády v termínech: úterý 10. a 17.května v 16:30 hod. v areálu 
v Kunovicích. Udělejte si čas a přijďte pomoci. V případě deště se brigáda 
ruší. 
 

Duhová brána a Velká Duha 
  V půlce dubna se 11 Úsviťáků 
zúčastnilo „duhové“ akce v Praze. 
Vzhledem k tomu, že si zvolili jako jeden 
z programů jeskyně a tento byl asi časově 
nejnáročnější, o moc víc toho na DB 
nestihli, ale běžné veřejnosti nepřístupné 
podzemní prostory si patřičně užili. Večer 
se pobavili na Plážovém plesu, Jirka Hron 
Úsvit zastupoval na valné hromadě Duhy. 
 

Co dělal Úsvit v dubnu 
 Na počátku měsíce jsme bohužel pro déšť museli zrušit jednodenní 
výlet. O týden později se vyjelo do Prahy, tento víkend se Úsviťáci 
účastnili kufrových akcí – Otvírání Moravy a Ringa a příští týden je čeká 
Matrix. 
 

Připravované akce na červen 
 Poslední z akcí pro náctilelé bude na podzim zrušené lezení 
v Chřibech – uskuteční se 2.víkend v červnu a také se sejdeme na ohni 
v Chabaních před prázdninami. 

 

Bambiriáda 
 Na konci května se uskuteční v UH celostátní akce pro děti tzv. 
Bambiriáda, na které plánujeme, že se spolu Úsvit a Kufr aktivně zúčastní. 
Chceme postavit 3 lanové lávky a holky se přihlásily na pódiové vystoupení. 
Zveme tímto všechny děti na připravené programy, kterých bude jistě 
spousta, prezentovat se zde bude celá řada organizací pracujících s dětmi… 
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Že se na 1.máje opět vyrazí na 

tradiční cyklovýlet jste se dozvěděli 
v minulém zpravodaji a tak nyní, jen 
jaká bude trasa (samozřejmě výborná) 
a dala by se nazvat rozhlednová. 
Vyrazíme jak už bylo inzerováno v 9.45 
od Kokavců ve St.Tenici na Salaš 
z horního konce vystoupáme kolem 
Diany na hřeben dále na Vlčák a 
dorazíme k první rozhledně na Brdu. 
Samozřejmě, že vystoupáme nahoru a 
nahoře budete seznámeni s rozhledn
Kovářového z Kyjova a zároveň provedeme první část ověření zda 
zákon platí. Pak pokračujeme Bunč, Halenkovice, Spytihněv 
(hospoda na rejdě) dále přes Kněžpolský les (zrovna pokvete 
medvědí česnek) do Kněžpola, a vystoupáme přes Mistřice (kde 
opět budú stavět máju) na rozhlednu na Rovnině. Tam zdoláme 
rozhlednu č.2 a provedeme druhé a nejdůležitější ověření 
rozhlednového zákona. Po zjištění zda platí nebo neplatí sešupneme 
už jenom do Sadů do sklepa k Hronom jako obvykle, opečeme 
špekoně, popijeme vínka, pokud ještě něco pokvete tak chlapy 
polúbajů roby a Froncák nám zahraje na kytaru.  

ovým zákonem Jarina 

Nashle na trase a ve sklepě se těší     
cyklistka Máša a sklepmistr Dadula. 

P.S. trasa je vhodná i pro matky s dětmi. 
 
 
 

Tradiční májový víkend na kolech bude, jak už jsem upozornil 
v minulém zpravodaji, na cestách i necestách v okolí Kuřimi, kde 
jsme ještě nebyli, a kde je určitě spousta zajímavých míst a 
pamětihodností. 
Termín: 6.-8.května 2005 
Doprava: osobními auty, odjezd od Zdravotní školy (bývalý chytrý 
rožek) v pátek 6.5. v 17,30 hod. Možno také vlakem, od hlavního 
nádraží v Brně je do Kuřima asi 18 kiláků. 
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Ubytování: na místním Domě dětí ve vlastních spacácích na místních 
matracích. 
Stravování: vlastní, na baráku je myslím kuchyňka na přípravu 
snídaně, na túrách se určitě zastavíme v nějakých hospůdkách 
(třeba v Černohorské pivovarské) a na večeři se v Kuřimi dá určitě 
taky někam zajít. 
Účastnický poplatek: 150,-Kč za ubytování a organizaci vybereme 
na místě. Za dopravu se vyrovnáte dle dohody s řidiči aut podle 
počtu ujetých kilometrů. 
Přihlášky: telefonicky na číslech 572 652 335 v pracovní době nebo 
572 641 128 u Špiritů navečer. 
Upozornění! Kamarádi Zejda a Pšenka chystají u příležitosti návštěvy 
Kufráků v Kuřimi na sobotu večer setkání, tak se těšme. 
Vytáhněte miláčky (kola) ze sklepa, odstraňte rez a prach, namažte, 
vyleštěte, ať si neuděláme na Kuřimsku ostudu a… dál, dál na pedál! 

       Míla 
 
 

Zveme Vás na pohodovou májovou 
vycházku do malebných Strážovských 
vrchů s výstupem na dominantu kraje, 
překrásný skalnatý vápencový Vápeč (960 
m). 
Termín: 21.5.2005 
Program: Odjezd z Uherského Hradiště od 
Zdravotní školy v 8:00 hod. přes Vlárský 

průsmyk a Ilavu do Hornej Poruby. Výstup z Hornej Poruby na 
vrchol Vápeče, rozhlížení, jak z letadla, přechod lesem a loukami 
plnými kytek s krásnými výhledy na Homolku, odtud zpět domů. 
Délka túry cca 4-5 hodin. Z vrcholu Vápeče je možné se také 
vrátit jinou cestou zpět do Hornej Poruby. 
Doprava: Paraavií, v případě nedostatečného počtu účastníků 
vlastními auty. 
Účastnický poplatek: 150,-Kč na dopravu a organizaci, bude 
vybíráno při nástupu. 
Přihlášky: na telefonu 572 593 141 u Létalů. 
Poznámka: je vhodné si vzít sebou pití, cestou na vrchol je 
studánka, ale může být bez vody, jinak je na vápenci sucho. 
       Těší se Eliška & spol. 
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Naši 
hydroinženýři se 
opět rozhodli, že 
udělají nám 
vodákům velkou 
radost a tak 
pouštějí už 
poněkolikáté 
v jeden víkend hned dvě přehrady. A my se nenecháme dlouho 
přemlouvat a vyrážíme k rozbouřeným peřejím.  
Kdy: 4.-5.6.2005 
Doprava: dle počtu přihlášených, pravděpodobně 2-4 auty 
Odjezd: v sobotu brzo ráno – v 6.00 od Zdravotní školy (aby nám 
neutekla voda z Dalešické) 
Příjezd: v neděli pozdě večer (aby jsme si to hodně užili) 
Jídlo a ubytování: každý na vlastní pěst, spát budeme společně v 
kempu 
Účastnický poplatek: asi kolem 250,- Kč (podle najetých kilometrů 
+ půjčovné lodí) 
Přihlašování a informace: U Pavla Polehni 604897725. 

Na vodě ahoj   
Pavel a Jirka 

 
 
 

Oprašte po zimě své pohorky a vyrazte s námi strávit 
alespoň 2 dny v překrásné přírodě, pokochat se pestrou květenou 
horských luk a výhledy z fatranského hřebene. 
Termín: pátek 10.6. - neděle 12.6.2005 
Program: pěší turistika po hlavním fatranskén hřebenu – návrh 
tras: 
Sobota: Vyšná Revúca – Hajabačka – Rybovské sedlo – Križná – 
Ostredok – Koniarky – Kyšky – Vyšná Revúca (příp. přes Ploskou – 
sedlo Ploskej – Vyšná Revúca) 
Neděle: Hájenka před Teplou dolinou – Rakytovské sedlo – 
Rakytov – Čierny kameń – sedlo Ploskej –Vyšná Revúca 
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Jedná se o středně náročné trasy. Přesto však doporučuji kvalitní 
obuv (pohorky) a oblečení. Po cestě není možnost občerstvení. 
Ubytování: rekreační chalupa SOSNA ve Vyšné Revúci – 3 – 5 
lůžkové pokoje, společ.soc.zařízení, 2 kuchyňky, v blízkosti obchod  
Stravování: vlastní nebo v blízké chatě Horec 
Doprava: vlastními auty po trase: UH – St.Hrozenkov – Trenčín –
Žilina – Ružomberok (odbočka směr Banská Bystrica) – Liptovská 
Osada (odbočka směr Liptovské Revúce) – Vyšná Revúca 
(cca.230km) 
Odjezd: v pátek 10.6. v 16.30 hod z parkoviště od kina Hvězda 
Účastnický poplatek: 350 Kč (ubytování) – zaplatit dle dohody do 
pátku 3.6.  
Cena za dopravu cca. 300 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Přihlášky a platby: Laďa Plch tel.zam.572520017, domů 
572570125, mobil 777767299 nebo outdoor@seznam.cz  

Do hor zve   
Laďa 

 
 
 
 
 Letos v červenci, jako každý rok, v době Cyrilka a Jana 
Husa pojedeme na kola a tentokrát na Šumavu. 
Termín je určen od pátku 1.7. do středy 6.7.2005 (nutný 1 den 
dovolená) ať si Šumavy užijeme. Ubytování bude v chatkách 
v kempu Anín u Modravy. Budeme se pohybovat v nejkrásnější 
části Šumavy a trasy budou jak náročné, tak méně náročné.  
Dopravu uskutečníme os. auty účastníků. Jelikož potřebuji znát 
z důvodu ubytování, dopředu přesný počet účastníků, tak se je 
nutno přihlásit do 15.května 2005.  
Přibližné cenové relace: za ubytování a org.výdaje asi 750 Kč plus 
majitelům aut za dopravu asi 500 Kč.  
Přihlášky se zálohou 300 Kč u D. Hrona tel. 572544210 kancelář, 
572578075 domů nebo mobil 736680073. V příštím zpravodaji 
vyjdou podrobné informace. Tak začněte trénovat a 
nezapomeňte se přihlásit. 

 Ahoj     
Dadula 
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Termín: 16.-23.července 05 
Místo pro konání letošní 

této zapomenuté vísce? Stačí se mrknout na 

b neznáme 

Máši Hronové tel. 572 578 075, mobil 776 394 247. 

Odysey jsme našli v 
 Podhradí nad Dyjí. Jedná 
se o malou rekreační 
vesničku na konci 
Vranovské přehrady 
kousek od hranice 
s Rakouskem v malebném 
údolí Dyje pod zříceninou 
hradu Frejštejna. Bydlet 
budeme pravděpodobně 
sami v rekreačním areálu v tří a dvoulůžkových chatkách, 
případně ve vlastních stanech. K dispozici budeme mít 
společenskou místnost a kuchyň k vlastní přípravě jídla, hřiště na 
míčové hry. V obci je restaurace, několik hotelů a koupaliště. 
Co budeme dělat v 
mapu. V blízkém i vzdálenějším okolí je spousta zajímavostí, 
pamětihodností, památek atd. Jenom namátkou: hrady a zámky 
- Vranov, Bítov, rakouský Hardegg, historická města - Znojmo, 
Slavonice a jejich nadzemí i podzemí, muzea veteránů, 
motocyklů, čs.opevnění… atd. Povezeme bicykly a rafty na splutí 
částí Dyje, možná zkusíme i kaňon Národního parku Podyjí. 
Naplánujeme několik kratších i delších cyklovýletů. K přejezdu do 
Rakous stačí občanka, ale menší děti musí mít svůj vlastní pas 
nebo být zapsané v pasu rodičů. Autobus budeme mít k dispozici 
po celou dobu pobytu, počítáme s několika výjezdy. 
Účastnický poplatek: zatím ještě nebyl stanoven ne
cenu za autobus. Možno ale počítat, že se bude pohybovat 
v rozmezí 1200-1400,-Kč (to je za ubytování, dopravu, půjčovné a 
organizaci.) 
Přihlášky: u 
Přihlášení je platné po zaplacení zálohy 500,-Kč. Přihlašujte se 
rychle ,kapacita chatek není neomezená!   

Míla a Máša 
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Ohlédnutí za zimou, 
aneb co bylo, jak bylo, co nebylo a proč 

Od ýdenní 
pobyt

Sněžníkem se opět vydařily.Ve sníh jsme moc 

 toho moc nevím, ale oproti loňsku 

át štěstí na 

topám někteří 

aké vydařilo, sice sněžilo, ale prý 

ty: Vlára 2005 se uskutečnila navzdory 

pohlaví - také Josefové a byly i diplomy.  

 

 minulé Valné hromady jsme zorganizovali dva t
y, tři víkendové a čtyři jednodenní zájezdy, pravidelné úterní 

saunování, Josefské boulení a Country bál. Stručně se vrátím 
k tomu, jak to bylo. 
Druhé Vánoce pod 
nevěřili, počasí vypadalo nic moc, kupodivu ale pro běžkaře byly 
podmínky lepší než předchozí rok, přejezdy za technickým 
sněhem na sjezdovky do Stříbrnic bezchybně jistil skibus, vylezli 
jsme i na Kraličák a taky večerní programy díky výborné přípravě 
a řízení neměly chybu.  
O Jarákách na Machůzkách
byly sněhové podmínky bezvadné,kapacita byla obsazená 
,nikdo neodjel dřív domů, takže asi pohoda. 
Víkendovky na Skalce a Vysočině měly tentokr
výborné počasí a absolutně perfektní běžecké stopy. Otevřený 
Hostinec ,slovenská hymna při dojezdu na stadion,daleké 
rozhledy z hřebene prostě v Kremnici byla euforie.  
Na Vysočině si zase díky Najdekrům a strojovým s
myslím udělali rekord v délce túry, Rychta byla jako obvykle velmi 
pohostinná, setkali jsme se s Žabčičákama, což se nám podaří 
jenom jednou za rok a to tam.  
Sjezdování na Kubínské holi se t
byl krásný prašan. Ubytování v Domčeku se líbilo, někteří tam 
vyrazili sami ještě jednou. 
Jednodenní lyžařské výle
přesvědčení že nebude sníh. Sníh byl, ale jeli jsme jenom tři. Celý 
den protivítr a vánice, žádná idylka. Přesto jsme dojeli až do 
Krhova. Pustevny byly letos plně obsazené, sjezdaři i běžkaři si 
chrochtali ,žádné lyže nebyly vyměněny. Zoja si to pochvalovala.  
Josefovské boulení (ani už nevím kolikátý ročník) se taky vydařilo. 
Boule je proti kouli větší, dráha kratší, kuželek víc a všechno to 
počítá automat. To se to hraje! Zahrálo si 30 lidí všeho věku a 
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Zbývá nám už druhý ročník Country bálu. I přes deštivé počasí se 
sešlo přes 60 lidí, nálada byla výtečná, Amalgám jak obvykle 

ě to dopadlo 

Míla Špirit 
 

Brigády v Kunovicích 
Přichází léto, v přírodě a tak je 

nutno opět přiložit r  údržbě materiálu. 

ry bál 
Vedení Ku ům (+ skupině 

Amalgám)…kteř izování tohoto 
skvělé

Na počátku dubna se uskutečnil již výše zmíněný country 
bál, uprostřed měsí Najdekr a promítl 

také. Díky všem kteří se podíleli na organizaci. 
A teď co nebylo. První sníh, jak už potřetí, zase v námi 
požadovaném termínu zklamal a nenapadl. Stejn
s lednovou túrou na běžkách do Chřibů. A to už bylo na 
pováženou. Pak si to rozmyslel a napadl a hodně. To si ale zase 
někteří Kufráci řekli, že ho potrestají a na Vranču natruc 
nepojedou. Zájezd byl pro malý zájem odvolán. Že udělali chybu, 
může potvrdit každý, kdo se tam ten víkend vydal sám. Parádní 
počasí i sníh, na sjezdovkách lidí tak akorát, stopa na Kasárny 
projeta rolbou. Dobře tak všem, kteří zůstali doma. Podobně 
skončil i jarní pěší výlet na Javořinu. Sníh vypadal, že vydrží do 
máje. Nakonec sice rychle slezl, ale Kufráci na Javořině stejně 
nebyli. 

Tož tak to bylo a nebylo.   

 čas všemožných aktivit 
uku k dílu a zapracovat na

Máme naplánovány 2 brigády v termínech: úterý 10. a 17.května 
v 16:30 hod. v areálu v Kunovicích. Udělejte si čas a přijďte 
pomoci. V případě deště se brigáda ruší. 
 

Poděkování za Count
fru děkuje všem aktivním kufrák

í se podíleli na zdárném zorgan
ho večírku. Bylo to fajn. Díky a za rok znova. 

 
Co dělal Kufr v dubnu 

 
ce za námi zavítal Jarda 

nám diáky z cest po Venezuele doplněné zajímavým povídáním – 
moc děkujeme. O posledním víkendu 40 vodáků otevřelo 
tradičně Moravu a několik družstev a jejich fanoušků se zúčastnilo 
již 8.ročníku turnaje v ringu. No a teď zbývá jen těšit se na květen. 
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Výsledky Ringa v Kufru 2005 
1. místo: Ringo nenafouknem 
  –Petr Pijáček, Petr Hron, Matěj Štefánek 
2. místo: Pus

ňa Hronová 

 
Hronová 

 
Půjčovné materiálu  

člen 
Vlek v .400,-..................500,- 
 mal ...300,- 
 za O

cí vesta 
é lodě 

otlina na zabija
Ma
  la 
Po

o 

resky, osmy, lana, smyčky, kladky, jumar, 
cepín, helma. 

inky 
  – Doubek, Zuzka Špiritová, So
3. místo: Nike – Charvátovi 
4. místo: No name
  –Kajka Králová, Sylva Čerešňáková, Jana 

(uvedeno půjčovné na den) 
   

elký – na kola........................
     nečlen 

ý – na lodě.........................200,-...............
A ................................... ..............20,- .............40,- 

Plova .....................................................10,-....................15,- 
evnP T2, C2 ..........................................60,-..................120,- 

 K1, C1..........................................40,-....................80,- 
evV ceně jsou dř ěná pádla a vesty 

Rafty Colorado..................................250,-..................350,- 
 Pulsar.........................................350,-..................450,- 

pumpa V ceně jsou dřevěná pádla, vesty a 
Příslušenství pádlo plast.................................10,-....................15,- 
 dvojpádlo...................................10,-....................15,- 

....10,-....................15,-  pumpa....................................
Stan „Kopule“.....................................30,-....................50,- 
 MINI ...............................................0,-....................15,- 
 Ideál ..............................................0,-..................... NE 
 Kopule pro 3 os..........................30,-....................50,- 
 Kopule pro 4 os..........................30,-....................50,- 
Karimatka .......................................................5,-......................5,- 

otorová pila M ...................................................100,-..................400,- 
K čku................................................30,-....................50,- 
teriál možno zapůjčit po dohodě s Jirkou Hoškem 604 100 900.  

V případě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pav
lehňu mobil: 604 897 725. 

Kufr a Úsvit mají k dispozici i horomateriál. Tento je možno zapůjčit p
dohodě se Soňou Hronovou na tel 604 604 329. K dispozici jsou 
sedáky prsáky karabiny, exp
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Bambiriáda 
Na konci května se uskuteční v UH celostátní akce pro děti 

tzv. Bambiriáda, na které plánujeme, že se spolu Úsvit a Kufr 
aktivně zúčastní. Chceme postavit 3 lanové lávky a holky se 
přihlásily na pódiové vys  tímto všechny děti na 
připrav

V dnešní kronice Vám přináším příspěvek Matěj Plcha. Píše 
vým svébytný tošní akce v 
hřibech… 

 Cíl cesty: Chrám boha Slunce v Cuzcu. Nemáme mapu. Místní 
uví m

toupení. Zveme
ené programy, kterých bude jistě spousta, prezentovat se 

zde bude celá řada organizací pracujících s dětmi… 
 
 
 
 
 
s m způsobem o zážitcích z jedné le
C

PERU 
 13.11.2004 Buchlovice. Hody./ Pisco, přístav. Peru. Jižní 
Amerika.  

ml noha jazyky. Některé velmi zvláštní. „Kaká, hama hamá, kaka 
kaká.“ Atd. Nevím, co se tím snaží naznačit. My máme jiný směr než 

značna ují ☺. Snad si poradíme./ Sbíráme střípky map. Sprinty mezi 
chasou a Buchlováky. Dívají se na nás jak na blázny. Na další mapku a 
indicie, kudy se vydat nás navedou šifry. Každá jiná. Šílenost. Máčala 
neumí morseovku. Chachá…☺ Poslední mapa. Pak cíl. Mapa ale nikde. 
Když to sem dávali, nebyla hasičárna otevřená. Vracíme se zpátky 
s nepořízenou. Chvilka odpočinku./ Kudy tedy?  V horách medvědi. 
Na hřeben vylézt nejde. Na sever nejdeme. Co železnice? 
Z Arequipy? Jak tam? Nazca? Poušť? Ale přejít se dá… Máme to! Co 
tu dělají zídky? Prý obrázky pro ufony… Jenže jak vylézt ven? 
Bloudíme. Zjeví se Velký Inka. Nemáme myslet na povrchnosti. I jal 
jsem se pořádně pojíst ☺. Máme menší problémy, to bylo proto, že 
ostatní si nic nedali a neměli energii./ Sbírání abecedy. Pak se sestaví 
obrazec. Zjistíme kde jsme a kudy ven. Prší. Hurá do hospody! U Špalku 
zavřeno . Další hospoda. Luxus…  Ale je tu teplo. Změna plánů, jdeme 
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jen na Břestek. Neprší moc zato vlezle… Humus./ Sotva se ploužíme. 
Město na obzoru? Fatamorgána? Arequipa. Vláček. Nožky odpočívají. 
Jezero. Titicaca. Mates nemá vody dost. Extremista. Přeplave ho. Prý 
to doporučuje. My šetříme síly. I druhá družinka. Pochod do Cuzca. Po 
cestě nástrahy./ Na hlavu…  Přemýšlet se nechce. Hlavní město? 
Lima… Pohoda ☺. Kolikátá je železnice v Peru co se týče nadmořské 
výšky? Hmmmm… Švýcaři to mají do 4000 m.n.m. Asi druhá. Nadmořská 
výška Cuzca? A kdo to má vědět? Zostřuje se to…  Měna? Rozum 
v koncích. Máme dvě gymplačky, ani jedna to neví… Tipujeme. Město na 
obrázku? Chronicky známé Macchu Picchu. Jejich bůh? Plete se mi to 
s Aztéky. Zorka zachraňuje. Poslední incký vládce? A další… Poslední 
otázka. Rána pod pás./ Jak dlouho AVDA 
vyráběla tyhle otázky? Poprvé zjišťuji, že mají 
vlastní způsob počítání času. Tip nevychází. 
Přesto jsme nejlepší. 12 z 15. Slušné. Dosti před 
ostatníma ☺. Čaj v hospodě Pod Skalů. Stmívá 
se. Ještě poslední hra./ Chrám boha slunce. Kde 
je ukryta vlajka?/ Na stromech obálky. Obálka- 
místo. Vevnitř papírek, co tam je. První nachází 
Hroník. „Ivo val tam! Ale ne tam!“ No, co už. 
Naštěstí, Mates nic nezahlédl. Mám ji! Vedoucí 
signalizují, že ještě máme trochu běhat. Ať se 
Máčala snaží. Sranda ☺. Pak mu to teda řekli. 
Vyhráli jsme. O fous. Tedy spíš o kroniku. Tma. 
Jedeme domů. Na zastávce ještě řvanda. Chce 
se mi spát... Výsledek nic moc. Autobus. Hafo 
lidí. Loučení. Zas někdy. Cesta domů. Večeře. 
Sprcha. Postel. Spím…☺ 
Nevím co su za družinku, ale jsme s Pepem…
   
Matěj Plch 
Pozn red.: Jsi Kozanostra 
 
 

Strana 15 Květen 2005 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 

 
lubovna:   

kého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dveře
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 
. 

 
 

l ... 48 
.... 04 

  

 572 556 047 

 

K
Palac  
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 247Majka 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.      

736 176 628 
apexx@seznam.cz 
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DUHA  
že pro volný čas, přírodu a recesi sdružení dětí a mláde

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

 

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

Z
D
H

Klubov  
o náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12)
na:

• Palackéh  
• Tel./fax: +420 572 540 289  • Http://kufr.misto.cz 

znam.cz • duzina.usvit@seznam.cz • E-mail: kufr.uh@se
 
 
 

občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

 • Nejsme plátci DPH

SVIKUFR a Ú T v ČERVNU 2005 

 
ře 

 vek? 

 

ůltýden 

 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 
 

• 4.-5. – víkend 
 • Jihlava a Svratka 
 

• 10.-12. - víkend
 • Víkend na Velké Fat

• Seminář lanových lá
 

• 17.-19. – víkend 
 • Převrácený víkend
 

• 18. – sobota 
 • Do Milotic na kole 
 

• 25. – sobota 
 • Oheň na Chabaních 
 

• 1.7. – 6.7. – p
 • Šumava na kole 
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