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• 1.7. – 6.7. – skorotýden 
 • Šumava na kole 
 
• 2. – 10.7. – týden 
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Milí předprázdninoví přátelé, 

Dnes budu v úvodníku extra stručná, protože má 
zaneprázdněnost dosahuje vrcholu… a vystřihnout v tuto dobu 
nějaký zajímavý a vtipný článek zdá se mi téměř nemožné… Za pár 
hodin se budu stěhovat, a tak tento mini zpravodaj je tedy 
posledním vznikajícím zde na Kollárově ulici, v mém oblíbeném 
pokoji, v jeho velmi plodném rohu, u starého sešlého stolu s o něco 
mladším, leč také sešlým PC – naseděla jsem zde nesčetné hodiny a 
zóny zde musí být opravdu příznivé, to koneckonců můžete 
částečně posoudit i Vy… Nicméně všechno jednou končí a tak po 
prázdninách Vás budu zdravit už odjinud, z jiného rohu, od stejně 
sešlého stolu a PC a jak už nějaký ten rok doufám… Vás třeba začne 
brzy zdravit a oblažovat někdo jiný, nový, svěží, plný nápadů, 
invence, tvořivosti… Moc bych Vám to a… i sobě přála… Uvidíme. 
 Dnešní zpravodaj Vám přináší v podstatě jen poslední pokyny 
týkající se letních akcí. Na konec prázdnin naplánované Tatry mezi 
akcemi nenajdete, protože se nenašel nikdo, kdo by se tentokrát ujal 
organizace. Snad příští rok. V průběhu posledního měsíce proběhlo 
pár akcí… tradiční splutí Jihlavy a Svratky, víkend na Velké Fatře, 

noční splutí Moravy a 
výlet na kolech s Rychlou 
rotou – je pravda, že se 
nakonec sešla jen RR a jeli 
jinam než původně chtěli, 
ale jeli a užili si to. Ostatní 
akce proběhly s účastí od 
8 do 15 lidí, což je docela 
slušné a hlavně, že ti, co 
jeli, byli spokojení. 
 Ještě dnes nás 

to   
Soňa

čeká oheň na 
Chabaních, tak se těším, 
že se s některými z Vás 
večer potkám. No a pak 
už hurá léto, prázdniny a 
dovolené… 

Užijte si 
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 Tak už je to eště posledních pár 
rvno

6:55 hodin, 

mtéž v 15:02 hodin. 
sy Vysočiny, 

A: Kvalitní zásoby zajištěny, o kvalitní stravu se postaráte 

 SEBOU: Spacák, karimatku, dobrou pláštěnku, pevné boty, 

 

ž brzy   AVDA 

 

Poslední pokyny 
opět tady. Zbývá j

če vých dnů, další školní rok si můžete doufám, že s klidem, 
odškrtnout. Před námi jsou prázdniny a s nimi hned pro rázný 
rozjezd náš tábor pro náctileté, expedici za hranice běžných 
lidských schopností. Víme, že všichni přihlášení jsou staří zkušení 
vlci, a tak se nezaleknou i nemožného a neočekávaného. 
ODJEZD: v sobotu 2.7. 2005 z vlakového nádraží v 
sraz o 20 minut dříve!!! 
NÁVRAT: v neděli 10. července ta
CO NA VÁS ČEKÁ: Krásná rozlehlá louka obklopená le
KÓTA, doufejme, že i příznivé počasí, potok se spoustou 
brodů….budování tábora a to se vším všudy, spousta možných i 
nemožných her, soutěží pro týmy i pro jednotlivce…však znáte 
AVDu. 
STRAV
vy sami, samozřejmě s naší pomocí. Vařit budeme jako každý rok na 
ohni. 
CO S
určitě nezapomeňte přibalit i boty do vody, které mohou zůstat 
celý týden mokré, sportovní oblečení, ŠÁTEK, ešus, hrnek, nůž, 
baterku + náhradní baterie, 
plavky, pokrývky hlavy, hygienu, 
hudební nástroj, malý batůžek, 
flašku na pití, potvrzení o 
bezinfekčnosti a zdravotním 
stavu, kartičku zdr.pojišťovny …. 
Případné doplňující informace vám
poskytne Soňa na tel. 
604604329. 

Ahoj u
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Poslední pokyny 
Ahoj děcka !!! 

ázdniny už jsou skoro 
tady! 

.2005  
o, tábor u 

adových stanech 
5 v 

ládání bagáže bude již 8:30 

005 asi v 16:00 hodin tamtéž. 

5, Soňa mobil 604 604 

x, 

Tak pr
Stejně jako každý rok i letos 

vyrazíme na 14 dní do liduprázdné 
přírody spolu s kamarády a vedoucími. 
Ano, tábor Úsvit se nezadržitelně blíží 
a my vedoucí už se na Vás strašně moc 
těšíme. Je opět nové dobrodružství a 
napínavá celotáborová hra, tentokrát 
na motivy ….???? 
Termín: 30.7.-13.8
Místo konání: Vlašimsk
Blanického mlýna 
Ubytování: v pods
Odjezd: v sobotu 30. července 200
9:00 hodin od zdravotní školy v UH, nak
hodin, přijďte všichni včas. 
Návrat: v sobotu 13. srpna 2
Adresa tábora: Bude upřesněna u odjezdu 
Další možný kontakt: Pavel mobil 604 897 72
329, Jirka M. mobil 736 176 628, pouze ale v nutných případech!!! 
Co s sebou: Spacák, pláštěnku, pevné boty, tenisky nebo botasky 2
sandále, vhodné jsou i gumáky a boty do vody – zavazovací či pevně 
držící, ne žádné žabky, oblečení sportovní do horkých dnů i teplejší 
do nepohody, větrovka, šusťákové kalhoty, plavky, plovací kolo, 
pokrývku hlavy, šátek, dobrou baterku + náhradní baterie, ešus, 
lžíce, hrnek, hygiena, repelent, krém na opalování, malý batůžek na 
cesty, flaška na pití, zápisník, tužku, pastelky nebo fixy, dobrý nůž, 
hudební nástroj, šitíčko. Vše zabalit nejlépe do 1 zavazadla, pokud 
vlastníte menší kapsář, do stanů s podsadou by byl vhodný. Na potisk 
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triček si vemte hladké jednobarevné tričko, potisk bude červené 
barvy, tak jen na vás záleží jakou barvu trička zvolíte, aby potisk byl 
vidět. 
Kostýmy k celotáborovce: Budeme si je vyrábět na místě, vemte si 

ny:

obilní 

 
 budou 
ra lefonické okno od 13 do 14 hod a od 18 do 19 

, vzít s sebou, u odjezdu je pak 

 Müllera na tel. 736 176 628 nebo u 

 Soňa, Jirka, Pavel, Dub, Zuzka, Jiřík, Šárka, Pavla, 

 Vaši kuchaři – A

s sebou každý cca ½ starého prostěradla či nějakého plátna. 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Mobilní telefo
Doporučujeme 
rodičům m
telefony s sebou 
dětem nedávat, za 
případné ztráty 
nebudeme ručit. 
Pokud dítě mobilní 
telefon bude 
s sebou mít, 
vzhledem
k programu
děti mít vyh zeno te
hod. Jinak na hry a do lesa mobily brát nebudeme. V případě 
jakýchkoli problémů a zlobení s telefony budou telefony až do konce 
tábora uloženy vypnuty u vedoucích. V základně není elektřina, takže 
mobily nebude kde nabíjet!!! 
 

Pokud berete nějaké léky

 

s potvrzením o bezinfekčnosti, kartičkou zdravotní pojišťovny a 
potvrzením od lékaře předáte. 
 

Případné další informace u Jirky
Soni denně na tel. 604 604 329 (na pevnou linku již nevolejte). 
Ahoj na táboře:  

Ivča a Žaba 
nička a Pavla 

Vaši vedoucí –
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Termín: 16.-23. července 

pravodaje se nemění, takže pouze 

Sraz všech pro nakládání kol a 

: 

ižší 

ručujeme pořídit si mapu, např. KČT Podyjí a Znojemsko 

července 
pravodaje se nemění, takže pouze 

Sraz všech pro nakládání kol a 

: 

ižší 

ručujeme pořídit si mapu, např. KČT Podyjí a Znojemsko 

Informace z minulého zInformace z minulého z
poslední pokyny pro všechny přihlášené. Místem našeho pobytu 
je bývalý dětský tábor České policie v tzv. „Šafovské zmoli“ údolí u 
potoka, kousek za posledními domy vesnice. Prostor je oplocený, 
je zde hřiště na míčové hry a ohniště, možnost parkování 
osobních aut. Kromě chatek na ubytování budeme mít k dispozici 
 ve zděné budově kuchyň pro individuální přípravu jídla, dvě 
místnosti na posezení a sociální zařízení. Všechno žádný komfort, 
ale dostačující pro naše potřeby. 
Pokyny pro cestující autobusem: 

poslední pokyny pro všechny přihlášené. Místem našeho pobytu 
je bývalý dětský tábor České policie v tzv. „Šafovské zmoli“ údolí u 
potoka, kousek za posledními domy vesnice. Prostor je oplocený, 
je zde hřiště na míčové hry a ohniště, možnost parkování 
osobních aut. Kromě chatek na ubytování budeme mít k dispozici 
 ve zděné budově kuchyň pro individuální přípravu jídla, dvě 
místnosti na posezení a sociální zařízení. Všechno žádný komfort, 
ale dostačující pro naše potřeby. 
Pokyny pro cestující autobusem: 
bagáže je v 9:00 hod. v Kunovicích v areálu Kufru za Aeroklubem. 
Pro přepravu kol počítejte s tím, že se musí vytáčet řídítka. Přijďte 
včas, ať se nám to nenatahuje. Počítáme s odjezdem kolem 
10:00 hod! POZOR!!! Při balení zavazadel je třeba počítat s tím, že 
autobus nemůže dojet až do areálu a parkovat bude ve vesnici. 
Necelý kilometr budeme muset všechna zavazadla přepravit 
ručně! Budeme se snažit to nějak vyřešit, ale nelze s tím počítat! 
Pokyny pro řidiče aut (Čerství, Macelovi, Charvátovi a Čechovi)

bagáže je v 9:00 hod. v Kunovicích v areálu Kufru za Aeroklubem. 
Pro přepravu kol počítejte s tím, že se musí vytáčet řídítka. Přijďte 
včas, ať se nám to nenatahuje. Počítáme s odjezdem kolem 
10:00 hod! POZOR!!! Při balení zavazadel je třeba počítat s tím, že 
autobus nemůže dojet až do areálu a parkovat bude ve vesnici. 
Necelý kilometr budeme muset všechna zavazadla přepravit 
ručně! Budeme se snažit to nějak vyřešit, ale nelze s tím počítat! 
Pokyny pro řidiče aut (Čerství, Macelovi, Charvátovi a Čechovi)
Po sjetí do Podhradí je vpravo autobusová zastávka. Odbočíte 
vlevo a mezi chalupami podél potoka dojedete až do areálu.  
Orientační vzdálenosti některých zajímavých cílů: Nejbl

Po sjetí do Podhradí je vpravo autobusová zastávka. Odbočíte 
vlevo a mezi chalupami podél potoka dojedete až do areálu.  
Orientační vzdálenosti některých zajímavých cílů: Nejbl
obchod a restaurace cca 1 km, Zřícenina hradu Frejštejn cca 2 
km, nejbližší koupání - jez na Dyji cca 2 km, zámek Vranov 12 km, 
hrad Bítov 18 km, obec Lesná-muzeum motocyklů a větrný mlýn 
17 km, Čížov - zbytky „železné opony“ 20 km, Hardegg –hrad, 
přechod pro pěší a cyklisty 25 km, Slavonice-městská rezervace, 
podzemí, mařížská keramika 31 km, Znojmo - podzemí, rotunda, 
muzeum - 32 km, vinice Šobes 30 km, Slup - mlynářské muzeum 46 
km. 
Dopo

obchod a restaurace cca 1 km, Zřícenina hradu Frejštejn cca 2 
km, nejbližší koupání - jez na Dyji cca 2 km, zámek Vranov 12 km, 
hrad Bítov 18 km, obec Lesná-muzeum motocyklů a větrný mlýn 
17 km, Čížov - zbytky „železné opony“ 20 km, Hardegg –hrad, 
přechod pro pěší a cyklisty 25 km, Slavonice-městská rezervace, 
podzemí, mařížská keramika 31 km, Znojmo - podzemí, rotunda, 
muzeum - 32 km, vinice Šobes 30 km, Slup - mlynářské muzeum 46 
km. 
Dopo
č.22, 1:100 000. Případné další dotazy můžeme zodpovědět 
telefonicky nebo osobně. 
č.22, 1:100 000. Případné další dotazy můžeme zodpovědět 
telefonicky nebo osobně. 

Ahoj v Šafovské zmoli!    
Míla a Máša 
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Klubov a:   
ám. 293 •

am.cz • duzina.usvit@seznam.cz 

40 289 

.......572 578 075 .... 736 680 073 

 . 
  

. 

724 231 577 
í: 

.......... 572 5 8 075 Zoja Chodůrová ... 572 585 138 

ředseda Úsvitu:   
0 604 329 

 
edení Úsvitu:  

   572 591 028 

pavelpol
 
iří Müller ml.       572 556 047 

apexx@

 

n
Palackého n  686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 
E-mail: kufr.uh@sezn
Http: kufr.misto.cz 
Tel./Fax: +420 572 5
  
Předseda Kufru:  Drahomír Hron
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa.......572 591 028 .... 604 897 725 
                          Míla Špirit ................572 641 128 .... 572 652 334 z
                             Hošek Jirka .............572 556 342 .... 604 100 900 
Předsedkyně DR: Jitka Plchová.........572 570 125 .... 572 551 012 z
Členové DR:  Ludmila Bříštělová.572 542 629 
                     Eliška Létalová.......572 593 141 ....
Vedoucí akc   
Máša Hronová 7
Majka Hampalová ... 572 553 637 Šárka Smělíková ... 572 548 247 
Jožka Gabrhel .......... 723 147 244 Rosťa Kubáček ..... 577 133 048 
Jirka Hron ................... 777 801 108 Jirka Létal................ 602 543 104 
 
P
Soňa Hronová     6 4 

sona.hronova@seznam.cz  

V
Pavel Polehňa  

604 897 725 
@raz-dva.cz 

J
736 176 628 
seznam.cz 
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čanské sdružení 
stické Rekreace 

ob
Klub Úplně Fanta
 

Z 16360851 • Č.r.Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: C
 

DUHA  
ětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 

sdružení d
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339

 u MV: VSP/1-121/90-R  

K
 
•
 
 
•
 
 
•
 
 
•
 
 

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 572 540 289  • Http://kufr.misto.cz 

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

• Nejsme plátci DPH 

UFR a ÚSVIT v ZÁŘÍ 2005 

 17.9. - sobota 
 táboře 

 18.9. - neděle 
 náctileté – splutí Moravice 

 24.-25.9. - víkend 
 kole 

 ??? - sobota 
ýlet

 

• Setkání po

• 1.akce pro

• Pálava na

• Plchův v
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Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a 
mládeže DUHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná 
redaktorka: Soňa Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa  
Uzávěrka 26.6.2005. Příští uzávěrka: 20.8.2005. 


