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• 10.9. – sobota 
 • Setkání po táboře 
 
• 11.9. – neděle 
 • Splutí Moravice 
 • Lopenická rozhledna 
 
• 24.-25. - víkend 
 • Pálava na kole 
 
• 28. - středa 
 • Pěší výlet z Hluku 
 
• 1.-2.10. – víkend 
 • Lezení v Chřibech 
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Milí přátelé, 
 Věřte nebo nevěřte, ale spíš věřte, že se mi vůbec nezdá, že 
uplynuly už 2 měsíce od doby, co jsem seděla u předprázdninového 
zpravodaje a lámala si hlavu nad úvodníkem a celým zpravodajem. 
Číslo poprázdninové bývá vždy v tomto směru lepší, spontánnější, 
nabitější, protože léto a prázdniny přinášejí spoustu zážitků, podnětů 
a zkrátka je o čem psát. Ti, kteří četli úvodník minulý, si možná 
vzpomenou, že to byl spolu s celým zpravodajem výtvor úplně 
poslední vzniklý v mém dlouholetém bydlišti na Kollárovce, u 
omšelého PC stojícím na ještě omšelejším stole, a že nostalgie ze 
ztráty tak plodného místa k tvorbě nejen zpravodajů (ale i plánů 
akcí, rozpočtů, výročních zpráv, projektů na ministerstvo, žádostí o 
dary, vyúčtování…) byla v článku výrazně cítit… Ne, vážně,… dělám 
si srandu… na nostalgii moc času tehdy nebylo, jako vždy hořel 
termín vydání zpravodaje, já seděla mezi sbalenými krabicemi ve 
vyklizeném pokoji a snažila se zpravodaj zvládnout, než přijede 
stěhovák. Zpozdil se o den, tak jsem to stihla. Teď sedím ve 
vzdálenosti cca 300 metrů vzdušnou čarou východním směrem od 
bývalého bydliště. PC i stůl mám orientovaný naprosto stejným 
směrem – na sever- ve stejném rohu a vlny tu nejsou, zdá se, o nic 
horší než na Kollárovce. Jediné, co se mi nepodařilo přes prázdniny 
uskutečnit je, sehnat někoho na psaní zpravodajů, což asi nejvíc mrzí 
mě, ale neberu to tak tragicky, dokonce mám dnes s přibývajícími 
písmeny p
jako bych 
chytala 
druhou mízu a 
začíná mě to 
zase bavit. 
Ale ono 
někdy zdání 
klame a 
kdoví, co se 
mi bude honit 
v hlavě za 
měsíc. Proto 
chci opět 

ocit 
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touto cestou vyzvat všechny nadšené eventuelní zájemce o převzetí 
zpravodaje do své režie, nestyďte se a ozvěte se mi! 
 Léto jak v Kufru, tak v Úsvitu, myslím, že bylo úspěšné. Hned na 
počátku července vyjelo 40 cyklistů na 5 dní na Šumavu a co jsem 
slyšela ohlasy, tak spokojenost byla veliká, výkony pod vedením 
některých chrtů neuvěřitelné, pivo na hřebenech drahé…ale 
celková atmosféra výborná. V ten samý termín a ještě o něco déle 
se snažili náctiletí přežít v drsných podmínkách Kufrovky. Zkušenosti 
ukazují, čím tvrdší program, tím se to naší mládeži víc líbí, čím víc se 
musí hecnout a šáhnout si hloub pro síly fyzické i psychické, tím větší 
je pak odměna ve formě vyplavených endorfinů, které jdou hned 
následně za adrenalinem… Dojeli domů zruinovaní, leč velmi, velmi 
spokojení. Stejně tak i my vedoucí. O týden později se Kufr vydal na 
tradiční dovolenou – Odyseu v Podyjí – o své zážitky se v závěru 
zpravodaje s Vámi podělí Jitka Čerstvá. Viděla jsem kvanta fotek, 
slyšela mnohé povídat a nabyla dojmu, že vysoko nasazená laťka 
Odyseami minulými byla udržena. No a poslední letní velkou akcí byl 
tábor Úsvit na Vlašimsku. A opět se vyvedl navzdory vrtkavému 
počasí. Místo k táboření bylo nádherné, zejména říčka Blanice a 
možnosti, které skýtala, dobrý pocit a pohodu tábořiště ještě 
umocňovala. Program byl perný, vedoucí i děti v plném nasazení, 
atmosféra úžasná… Vzpomínat budeme ještě dlouho – snad 
částečně i v naší zpravodajové kronice. 
 Tak to bylo léto, třebaže s poněkud netypickým počasím, 
v aktivitě a s přáteli dobře strávené. Podzim nám tluče na dveře a ve 
vzduchu je to opravdu cítit. Neklesejte ale na mysli a máte-li obavu 
z podzimních depresí, ordinuji Vám už teď preventivně některou 
z nabízených kufrových či úsvitových akcí, nebo si nějakou 
příjemnou sportovní či relaxační aktivitu naordinujte sami a vězte, že 
to opravdu pomáhá… O tom, co nabízí Kufr a Úsvit na září se 
dočtete dále… 
 

Pěkné babí léto  
Soňa 
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 Ahoj metaři, umělci, rybáři, obchodníci, květináři, lékaři, 
hvězdopravci, veškeré kněžstvo, válečníci včetně generálů, i Vy 
státní úředníci a dokonce i Vy – výběrčí daní… Zvláště pak zdravím 
našeho panovníka a královnu…no prostě buď pozdraven národe 
aztécký!!! 
 Pojďte se 
s námi na chvíli 
vrátit k létu, 
prázdninám, 
našemu táboru – 
do dob největšího 
rozkvětu Říše 
Aztéků. Zveme 
samozřejmě i Ty, 
kteří na tábor jet 
nemohli. 
Termín: sobota 
10.9.2005 
Místo konání: Chřiby 
Odjezd: v 8.30 hodin do Buchlovic z autobusáku UH 
Návrat: 18.03 hod. tamtéž 
Program: krátká túra, hry a soutěže, opékání špekáčků v lomu na 
Chabaních  
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: Jídlo na 1 den, něco na opékání, pláštěnku!!!, turistickou 
obuv, dobrou náladu, pokrývku hlavy a dostatek pití!!! 
Přihlašování: U Soni denně spíš večer na tel. 572550430 nebo 
604604329. 
  Na setkání se těší Hutzilopochtli, Quetzalcoatl,  
    Ehecatl, Tlazolteotl, Xiutecutli, Chantico  

a samozřejmě AVDA 
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 Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata. Protože pro letošek bylo 
vodáckých akcí málo, naplánovali jsme jednu poklidnou vodáckou 
jednodenku. Jde o splutí Moravice.  
Termín: neděle 11.9.2005, odjezd předběžně v 6:30 od Zdravotní školy 
– bližší info 
telefonicky u 
organizátorů 
Plavidla: Pevné lodě 
(maximálně 6), při 
vyšším zájmu 
KUFRové rafty nebo 
zkusíme zajistit 
Pálavy. Možno i 
vlastní katamarány, 
křižníky či ledoborce. 
Program: Splutí 
Moravice od přehrady 
Kružberk do 
Žamberka, načerpání 
spousty energie, 
odpočinutí si na 
hřbetech drobných 
vlnek i puštění trochu 
toho adrenalinu při průjezdu peřejemi. 
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu osob a množství ujetých 
kilometrů. Předpokládáme, že to bude něco kolem 200.- Kč. V poplatku 
je započítána doprava osob, půjčení a doprava lodí. 
Návrat: pravděpodobně kolem 19:30  

Takže na co čekáte? Vy ještě nejste přihlášeni u Paji na telefonu 
604897725? To jste tedy pěkné suchozemské krysy.  

Na vodě se na Vás těší čochtani   
Jiřík a Paja 
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Ahoj mládeži, 
 Tak Vám přinášíme několikrát 
odloženou akci pro náctileté - 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… 
Termín: sobota a neděle 1. a 2. října 
2005 
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 801108 do 29.9.2005 
Upozornění: Pokud bude opět pršet, akce se nekoná a bude přeložena na 
jindy… 

Ahoj na skalách  
Avda 
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Na sobotu 15.10. chystá dužina Úsvit akci pro veřejnost tzv. 

lanování. Chtěli bychom připravit 10 nízkých a 1 vysokou lávku pro děti 
z Hradiště a okolí, podrobnosti vyjdou v příštím zpravodaji, veškerou 
pomoc při stavění lávek opět uvítáme. 

 
 
 
  DM letos proběhne , pokud vůbec proběhne, pravděpodobně na 
Moravě a to v termínu, kdy máme naše klasické podzimní prázdniny. 
Praha jako místo konání pravděpodobně padla a tak jsem po dlouhém 
debatování nakonec dali přednost naši vlastní tradiční akci – Podzimkám. 
Pokud by se operativně něco změnilo, dozvíte se to v příštím zpravodaji. 

 

 
 

Akce pro děti a mládež ve školním roce 2005-06 
 Ihned po táboře zasedla AVDA a radila, co s příštím rokem a 
činností dužiny Úsvit. Na řešení a zvažování toho byla spousta, zvláště pak 
proto, že loňský rok se stran našich akcí nedařil dle našich představ. 
Podrobnější přehled o činnosti se Vám samozřejmě dostane ve výroční 
zprávě, nicméně pokud ony nezdary nebo lépe řečeno momenty, které nás 
nepotěšily mám shrnout, tak se jedná o nižší zájem o akce obecně – 
účastníků v porovnání s minulými lety jezdilo méně. Některé akce - nebylo 
jich zas tolik, ale byly – jsme museli zrušit pro nezájem. V neposlední řadě 
také vedoucích, kteří mají přes rok času k vedení, je stále méně a méně 
(hodně jich je momentálně na VŠ) a tak Ti, co zbývají začínají být 
přetížení a mnohdy i otrávení. Zamýšleli jsme se samozřejmě, co je 
příčinou tohoto útlumu a přišli hned na několik momentů. Naše děti a 
mládež a také vedoucí jsou z těch, kteří pěstují celou řadu i jiných aktivit 
a jsou nuceni si z programu na víkendy, který se jim nabízí, prostě vybírat… 
jednou dají přednost Úsvitu, jindy hraní v cimbálovce, zájezdu se 
souborem, zápasu s fotbalem, jindy slaví babička narozeniny…apod. Vím od 
mnoha, že by třeba jet chtěli a neúčast na naší akci je mrzí, ale přesto 
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skládání priorit není zatím jen na nich samotných, ale také na rodičích, 
kteří dobře vědí, že soustředění se souborem je sice nezáživné, ale skýtá 
možnost se následně dostat do zahraničí a poznat svět, takže je mu dána 
přednost. Docela dobře to chápu, beru to jako správné a absolutně nikomu 
nic nezazlívám, ba naopak, jsem ráda, že jsou děti aktivní a přeju jim 
cokoliv příjemného, co jim jejich investovaná energie přinese, ať už 
v souboru, jiném sportovním kroužku či v Úsvitu. Stejně to mají se svými 
aktivitami a povinnostmi i vedoucí. A proto, abychom se navzájem 
nestresovali… děti tím, že jim to nevychází a my tím, že jich jezdí málo… 
rozhodli jsme se pro určité změny, které jdou shrnout slovy – omezení 
počtu akcí a lehce i jejich jiné pojetí a vedení. Mnohé z Vás jistě napadne 
ještě jiná otázka, která by mohla vnést zase o něco více světla do našeho 
problému…a tou otázkou je: „Nepřestává děti a mládež náplň akcí bavit?“. 
To jsme řešili také. Mluvili s dětmi, ptali se, co by chtěli… a co jim zase 
nesedí. Tohle mimochodem děláme pravidelně a snažíme se tomu pak 
spektrum nabízených programů i přizpůsobit. Odpovědi byly většinou 
nakloněny dosavadnímu pojetí a organizaci akcí… a např.oba letní tábory a 
ohlasy na ně jsou výrazem opravdové, místy až euforické spokojenosti dětí 
a mládeže s náplní… a to věřte, že nejsem člověk, který by pěstoval a rád 
ventiloval samochválu… snad Vás o tom děti přesvědčí samy ve svých 
příspěvcích do naší kroniky… Ale pojďme tedy ke konkrétním plánům: 
1) Dětské akce. Akce pro děti a mládež od 6-16 let budou probíhat v 
jiném duchu než jak tomu bylo v minulých letech. Nebudou zarámovány 
celoroční motivační hrou, každá z nich bude mít trochu jinou náplň a motiv. 
Bude jich cca 5 podle zájmu z řad dětí, bude se opět jednat o jednodenní a 
víkendové akce. První dětskou akcí budou letos opět „Podzimky“- podzimní 
prázdniny v termínu od 27. do 30.10. 
2) Akce pro náctileté a cetileté i jiné. Tyto akce by měly být určeny 
pro mládež od 13 let nahoru. Každá z nich bude mít jinou náplň. Na letošek 
připravujeme: víkend lezení (2x loni pro nepřízeň počasí zrušený), opět 
Úsvitcon – klání v dračáku, hudební, taneční a relaxační víkend, sportovní 
víkend zaměřený na netradiční sporty a oblíbené bojovky, přechod Chřibů 
na sáňkách, noční přechod pohoří a splutí vody - Moravice. Plánovaný 
program se může změnit, nicméně už na říjen – první víkend chystáme 
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lezení s Jirkou H., možná Dubem, Soňou a Martinem G. Podrobnější 
informace dostane vždy zavčasu. 
3) Setkávání v klubovně. Letos také omezíme a to jen na předem 
avizované a ve zpravodaji uveřejněné akce jako např. – čajovna, promítání 
videa, kino, aquacentrum, odpoledne deskových her, ringo, beseda o 
cestování…apod. 
4) Kufrovka aneb tábor pro náctileté a starší. Samozřejmě proběhne. 
Jaké bude pojetí a náplň ještě nevíme. Letošní ohlas byl výrazný, takže se 
zvažuje ještě jednou zopakovat stálý tábor s tvrdší náplní nebo vyjet na 
týden do hor či na vodu. Plánovaný termín: 1.-9.7.2006. 
5) Tábor Úsvit. Tradiční tábor Úsvit pro děti a mládež od 6-16 let 
plánujeme na 3. turnus tzn.29.7.-12.8.2006. Opět bude 
celotáborovka a výborný program. 

Obvyklé upozornění hlavně pro děti, také pro rodiče… 
 Vzhledem k v minulosti opakovaným problémům s přihlašováním na 
akce Vás chceme hned v úvodu dalšího roku znovu upozornit (i když loni to 
v tomto směru bylo mnohem lepší): Na vícedenní akci se přihlašujte 
nejpozději do PONDĚLNÍHO VEČERA v týdnu, kdy se jede. Zvykněte si 
přihlásit se i na jednodenky, ať máme přehled, kdo jede. Vás to stojí 1 
zvednutí telefonu… nás spoustu práce!!! V případě nedostatečného zájmu 
v daném termínu akci rušíme. Pořádně si přečtete ve zpravodaji u koho se 
přihlašuje – vždy je určen 1 vedoucí!!! 
 Další věcí je placení vícedenních akcí. Velmi vhodné je po 
přihlášení přijít akci co nejdříve zaplatit – nejpozději do středy před 
odjezdem – potřebujeme peníze na jídlo a další nákupy. Pokud zaplatíte 
a nakonec z nejasného důvodu nejedete, peníze Vám automaticky 
nevracíme – čekáme až se ozvete a požádáte si o vrácení, udáte důvod 
neúčasti. Nejsme žádní vydřiduši, takže pokud někdo onemocní, tak 
peníze vrátíme. Na druhé straně někdy máme už část peněz 
proivestovaných do záloh na ubytování, do jídla… 

       Dík AVDA 
Poděkování 

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

Strana 9 Září 2005 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 

 
Jelikož na Velkém Lopeníku otevřeli novou rozhlednu, tak 

jsme usoudili, že bude dobré se na ni mrknout a tak zveme 
všechny milovníky kol na tento nenáročný (kromě výjezdu na 
V.Lopeník) cyklistický výlet. Přidat se mohou i turisté – podrobnosti 
čtete níže. 
Termín: neděle 11.9.2005 - je to sice po slavnostech vína a 
památek, ale to zvládneme 

 
Cyklisté 

Sraz si dáme v 9 hod před hospodou v Derfli (pro neznalce v 
Sadech).  
Trasa povede přes Veletiny, Vlčnov (u starosty dáme slivovičku) 
Nivnici, Suchou Loz, Bystřici pod Lopeníkem, obec Lopeník a pak už 
trasou, kterou znají jen místní horalé a pytláci přímo na 
rozhlednu. Zpáteční trasu dohodneme pod rozhlednou. Celkem 
bychom neměli najet více než cca 70 km. V případě deště, což 
nehrozí, se nejede.  

 
Pěšáci 

Odjezd vlakem z Uh.Hradiště 7:21 hod. do Uh.Brodu. Odtud z nádraží 
ČD autobusem (linka na Vyškovec) na Rasovou, Troják nebo 
Mikulčin vrch. Odtud už pěšky na Velký Lopeník na novou rozhlednu, 
kde se možná setkáte z cyklisty…. Další program dle vlastního 
uvážení. Možnost návratu autobusem z Březové 15:46 hod. nebo 
Rasové 16:06 do Uh.Brodu odtud dálkařem(z Bardejova) nebo 
vlakem do UH. 

Tož vzhůru na rozhlednu Vás všechny zve    
Dadula a Míla 
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Po roční přestávce opět zveme milovníky kol, kulturních 
památek, vína a burčáku na Pálavu. Jak bude tato tradiční 
cyklistická akce probíhat?  
 
Termín a program: Tož v prvé řadě se sejdeme v sobotu 24.9.2005 v 8 
hod. na nádraží ve St.Městě a po zakoupení společné jízdenky 
odjedeme v 8.17 do Břeclavi. Pak sedneme na kola a vyrazíme na 
Janův hrad, obelisk, Lednici, Apollonův chrám, Tři Grácie, Hubert, 
Randezvous, Hraniční zámek a kolem rybníku Nesyt do Sedlece, kde 
ochutnáme u stánku vynikající Sedlecká vína. Pak pokračujeme do 
Bulhar, Nových Mlýnů do D.Věstonic, kde se ubytujeme v místní 
škole. Večer navštívíme některý z místních sklípků a ochutnáme něco 
burčáku. V neděli 25.9.2005 vyrazíme kolem Pálavy přes Pavlov, 
Klentnici (čeká nás pěkný kopeček) do Mikulova. Po jeho prohlídce 
pak pojedeme po staré signálce do Úval, kolonádu Rajstna, Valtice, 
Boří Dvůr přes Pohansko do Břeclavi a odtud v 17.05 vlakem do 
St.Města.  
 
Co sebou: ubytováni budeme ve škole na válendách, ale bez 
povlečení, tak spacáček nebo deku, ostatní podle uvážení a 
zkušeností, ale pokud možno co nejméně, jelikož vše povezeme na 
kole nebo v batůžku. V ubytovně jsou sprchy i kuchyňka na vaření a 
nádobí a po cestě i v D.Věstonicích dostatek hospůdek na jídlo.  
 
Přihlašování: Jelikož ubytování je nutno objednat dopředu, je nutno 
se přihlásit u D.Hrona telefonicky domů 572578075, kancelář 
572544210, mobil 736680073 do 20.9.2005.  
 
Účastnický poplatek: se bude odvíjet podle ceny ubytování, kterou 
zatím neznám, ale nepřesáhne 80 Kč plus vlak a dopravu kola. Tak 
neváhejte a vyrazte na Pálavu, túry jsou nenáročné a burčák bude 
ve varu.  

 Ahoj Dadula 
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aneb budete mile překvapeni,  
co všechno se skrývá kousek od města 

 
Termín: 28.9.2005 tj. ve středu na „Václava“ (státní svátek) 
Program: pěšky z Hluku přes Míkovský les, kolem rybníků a bývalé 
střelnice u Popovic k rozhledně na Rovnině a přes Rochuz do 
Hradiště (cca 17 km)……….a možná budete překvapeni, co vše se 
skrývá kousek od města…….. 
Doprava: bus (linka UH-Horní Němčí - Boršice u Blatnice) do Hluku 
(zastávka Hluk - hospoda tj.1.zastávka v Hluku) 
Odjezd: 11.20 – aut.nádr. (bohužel dřív nic nejede a na 6.30 by se 

Vám asi nechtělo vstávat) 
11.23 – garáže ČSAD 
11.28 – Kunovice (lékárna) 

V případě špatného počasí či mokra se akce ruší !!! 
Dotazy: Laďa Plch tel.zam.572520017, domů 572570125, mobil 
777767299 nebo outdoor@seznam.cz  

Zve a těší se   
Laďa 

 
 
 

Vzpomínka na Jirku Müllera 
 Chci se teď na chvíli zastavit, přerušit své hektické psaní, 
zklidnit tok myšlenek týkajících se běžného života a zavzpomínat i 
spolu s Vámi na našeho kamaráda Jirku Müllera, který nás opustil po 
dlouhé těžké nemoci na konci července. Kromě toho, že byl 
dlouholetým a také jedním ze zakládajících a svého času velmi 
aktivních členů Kufru, to byl především velmi milý, příjemný, přátelský, 
otevřený,citlivý, veselý, pracovitý, přímý, spolehlivý… člověk, se 
kterým jsme se rádi potkávali nejen na akcích Kufru, ale kdekoliv 
jinde, rádi si povídali, rádi si poslechli písničky, které hrával s Martou u 
táboráků, rádi popili nějaké to vínko… no prostě rádi s ním byli. A 
třebaže život a jeho cesty jsou neúprosné a někdy kruté, Jirka už 
s námi na vždy zůstane v našich vzpomínkách a především v našich 
srdcích… 
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Skříně 
 Vyzýváme všechny majitele starých nepotřebných skříní (tedy 
ne všechny – stačí dva), aby se neprodleně přihlásili, pokud se chtějí 
těchto skříní účelně zbavit. Do klubovny je právě dvou skříní potřeba 
na uskladnění materiálu. Zájemci – dárci, hlaste se u předsedy 
Daduly. 
 
 
 
 

Jak se jezdí v Tyrolských Alpách na kole. 

  
 Po třech letech jsme se opět vydali, "my kluci co spolu 
jezdíme", za hranice naší Moravy a Čech. Tentokrát jsme se rozhodli 
pro Rakousko s cílem vyjet několik pěkných kopečků a překonat 
zatím náš výškový rekord 2.760 m. Nebudu popisovat naši trasu, ale 
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začali jsme ještě v Německu kousek od GaPa v městečku Ettal a 
po 7 dnech jsme skončili v Zell am Zee. Měli jsme s sebou 
doprovodné vozidlo - busík pro 8 osob, takže jsme některé 
frekventované úseky absolvovali na 4 kolech. Spali jsme 
v penzionech tam, kam se nám podařilo dojet. Pro informaci - 
průměrná cena za noclech se snídaní byla 20 Euro. Celkem jsme 
najeli 730 km a nastoupali cca 15000 výškových metrů, 6x jsme 
překonali výšku 2 tis.metrů a to: Silvretajoch 2.036 m, ledovec 
Kaunertal 2.750 m, ledovec Rettebachsud 2.829 m - náš nový 
výškový rekord, Timmelsjoch 2.509 m, Jaufenpas 2.099 m (tyto jsme 
absolvovali v jednom dni) a nakonec Hochtorjoch u 
Grossglockneru 2.575 m.  
 No a jak se tam tedy jezdí? No, přátelé… těžce… Výhodou 
jsou všude dobré silnice, takže bez problémů se dá jet i na silničním 
kole, ovšem s dobrými převody, nevýhodou je provoz aut a motorek, 
někdy větší, někdy menší, ale je. Vše je ovšem nahrazeno nádhernou 
krajinou a výhledy. Co bylo nejtěžší? Asi dosažení nejvyššího bodu 
naší cesty, kdy jsme na 13 km překonávali výškový rozdíl 1.600 m. 
Vyráželi jsme z lyžařského střediska Solden ve výšce 1.226 m, u mapy, 
kterou jsme si prohlíželi s hrůzou v očích, se k nám přidal jeden mladý 
Rakušan, že sám by si netroufl, jestli může jet s námi. No tak vyrážíme, 
ještě asi 100 m po rovince a pak už jen do nepředstavitelně 
prudkého stoupání. Jedu na kašpara, pro neznalé - to je nejlehčí 
převod na kole, u mne v předu 28, vzadu 30, je to málo, potřeboval 
bych vzadu ještě aspoň 2 kolečka navíc. Tak zatínám aspoň svoje 
zuby a šlapu, na tachometru je rychlost 6 km, stále a stále stejné 
stoupání. Ve výšce asi 1800 m se s námi loučí mladý Rakušan a místo 
nahoru to valí dolů, no jo, chce to trochu vůle. Pak následuje první a 
poslední odpočinkové místo, asi 100 m rovinky u turniketů, kde auta 
platí za výjezd a pak už zase stoupák,… Pak začínají spásné 
serpentiny, které se jezdí vždy po vnějším obvodu, takže si trochu 
spočnete, nohy šlapou jen silou vůle, plíce se natahují k prasknutí, 
předjíždím 2 kolaře, kteří jdou pěšky, moje předjížděcí rychlost není 
nijak velká a tak stačíme prohodit pár slov, já česky a odpovídá mně 
angličtina, ale určitě si rozumíme,… naráz řev za mnou: 
„Dadulóóó“,… zastavuji, otáčím se a vidím Laca, který jel za mnou, 
jak na mě mává, nechám ho přijít k sobě a ejhle šohaj, na svém 
novém a drahém kolečku přetrhl řetěz. Nýtovač ovšem máme v 
doprovodném vozidle a tak zbytek stoupání musí synek dorazit 
pěšky, naštěstí už jen kilák. Parkoviště, hospůdka a blázni, co lyžují na 
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ledovci, tak vypadá zastávka ve výšce 2.675 m. Pivo, oprava 
řetězu a hurá na zbylé 3 km, které začínají sjezdem, ztrácíme asi 80 
výškových metrů, v duchu klejeme a pak už zase nahoru po 1km 
mizíme v tunelu mírně osvětleném úplně rovném a stoupajícím, 
takže jeho konec vidíme nahoře před sebou,… mrcha byl dlouhý 2 
km, takže jeho konec se vůbec nepřibližoval,… při výjezdu z tunelu 
jsme se ocitli u druhého ledovce a cíle naší cesty ve výšce 2.829 
m,… radost až do rána, rychle oblékáme vše, co máme i zimní 
rukavice, vrcholové foto a rychle dolů. Sjezd je už zase o adrenalinu, 
ale je to OK. Tož tak nějak sa jezdí v Tyrolsku,… všechny kolaře zdraví 
   

    Dadula 
 

Pozn pro zarputilé češtináře: Tenhle příspěvek, stejně jako všechny 
Dadulovy, byl dodán bez jediného interpunkčního znaménka a 
navíc s nekřesťansky dlouhými souvětími - většinou je celý článek 
jednou dlouhou větou - resp. sledem slov (některá souvětí jsem 
musela rozetnout a nemít zábranu rušit tatínkovo pisatelské snažení a 
styl, rozťala bych jich mnohem více). Snažila jsem se čárky a další 
znaménka umístit dle mého na maximum vybičovaného 
češtinářského vědění a citu, a také jsem se snažila zachovat či spíš 
najít smysl vět, ale… znalci prominou, i tak asi zbylé chyby. Berte to 
jako vlastní cvičení. Já měla z češtiny skoro vždy dvojku a to hlavně 
kvůli gramatice resp. interpunkci… (Aspoň vím, po kom to mám. 
Tatínek interpunkci nepěstuje a maminka je dyslektik…☺)  A věřte, že 
nad „touhle výše uvedenou, mj. jinak skvělou, slohovou šifrou“ už 
sedím hodně dlouho… Snad se mi ji alespoň částečně podařilo 
rozšifrovat. Každopádně však Dadulovi patří dík za pěkný  příspěvek. 

Soňa 
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V dnešní kronice Vám přináším postřehy a zážitky z letošní 
Odysey v Podyjí. U PC seděla a na léto vzpomínala Jitka Čerstvá. 
Díky za příspěvek!!! 

ODYSEA 2005 - Podhradí nad Dyjí 
 Ač se letošní způsob léta zdá být více méně nešťastným, 
kufrácká Odysea se naopak moc vyvedla. Naše základna 
v bývalém dětském táboře s dováženou pitnou vodou a částí 
chatiček bez elektřiny neměla chybu, obrovské hřiště a prostory pro 
letošní počet menších dětí byly taky 
super. Jeden deštivý den jsme 
překlenuli autobusovým výletem na 
hrad Landštejn a do starobylých 
Slavonic, naopak ten tropický strávili 
někteří ve Znojmě v aquaparku (s 
následným „totálním zavařením“ 
turistického vláčku na okružní jízdě 
městem - ten náš počet prostě 
nezvládl) a další navštívili Malovaný 
sklep a vinice v Šatově. A dál se jen 
kolařilo, cyklistilo, apod .- ovšem 
s neustálými úniky do lesů za 
houbařskou úrodou. Takový vatovec 
obrovský, dovezený Hoškovic rodinkou až z Rakous a vážící snad 3 
kg, navíc ve společnosti dalších praváků, kozáků, křemenáčů 
atd.neměl prostě vady na kráse. A tak se každý večer kolem naší 
základny nesla omamná vůně smaženic, řízků, polívek atd.- až vše 
dospělo k zákazu „čurání“ menších děvčátek v lese - ty v podřepu 
dobře vidí a hřiby se už prostě nikomu nechtělo zpracovávat. V 
Rakousku se nám vůbec vedlo dobře - mohli by vyprávět ti, kteří 
dostali pokutu za nedovolené překročení státní hranice. Samozřejmě 
jsme navštívili Bítov, Vranov, Cornštejn, Frejštejn, vyvenčili i rafty, 
zpívali při kytaře a táboráku.Užili si to všichni, méně snad jen číšníci a 
vrchní v místních hospůdkách, kteří při obsluze 15-20 dospělých 
s malými dětmi mnohdy ztráceli hlavu i nervy. Při cestě zpět jsme 
ještě zvládli návštěvu Mikulova a zkonstatovali, že to opravdu stálo 
za to a proto Odysey zdar zdar zdar! (safra - to Odysey vypadá 
divně, ale dle pravidel je to v pořádku)  

Jitka Čerstvá a spol 
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Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dveře 12 
E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: +420 572 540 289 
 
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 ........... 572 652 334 
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 .................... 777 801 108 Jirka Létal...................602 543 104 
 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová         

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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občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: CZ 16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 

K
 
• 
 
 
• 
 
 
•2
 
 
• 
 
 

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 572 540 289  • Http://kufr.misto.cz 
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 

• Nejsme plátci DPH 

UFR a ÚSVIT v ZÁŘÍ 2005 
 

??. – sobota 
• Burčákový pochod 

15. – sobota 
• Lanování ve městě 

7.-30. – prázdniny 
• Podzimky 2005 

??. – víkend 
• Setkání vedoucích
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