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 • 28. – sobota 
• Burčákový pochod 

 • 26.-29. – delší víkend 
 • Podzimní prázdniny 
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• 22. - neděle 

•  Lezení na skalách 
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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 
Milí přátelé, 
 Zdravím Vás opět s odstupem měsíce, tentokrát však nesedím jako obvykle u 
svého PC, nýbrž ležím v úrazové nemocnici v Brně a… píšu Vám mimořádně vlastním 
rukopisem, svou momentálně jedinou funkční rukou doufajíce (nejspíš naivně), že 
zpravodaj tentokrát někdo napíše za mě. Zbytek vedení pro změnu tajně doufá, že mě 
páni doktoři brzy propustí do domácího ošetření a já to opět „stihnu“ sepsat sama (tuším, 
že druhá varianta se stane skutečností). Vždyť jedna ruka na psaní bohatě stačí,…. co 
jedna ruka, jeden prst… !!! Takže, sumasumárum, jsem na tom pořád strašně dobře. 
S čímž i já souhlasím. 
 Ale než se necháte unášet dalšími řádky říjnového zpravodaje, ráda bych se 
ještě vrátila a pak plynule navázala na poslední slova minulého úvodníku, kde jsem Vás 
nabádala k aktivitě a k plnění si vlastních snů a zároveň tím i nenápadně vysvětlím svou 
momentální indispozici, titanovou dlahu a pár šroubků zakomponovaných do mé paže. 
 I vyrazili jsme si v polovině září spolu s dalšími cca 27 kufráky do Chorvatska 
plnit sen o slunci, moři, větru, horách a kolech… prostě o pohodovém, lehce relaxačním 
ukončení letošní intenzivní cyklo sezóny. Jak jsme se tam měli a co jsme viděli a zažili 
popisuje ve svém příspěvku Dadula – viz dále ve zpravodaji. Já bych se chtěla pozastavit 
u momentů jiných, těch, které s sebou přineslo mé nečekané zranění.  

Když jsme hned první den projeli omylem a naštěstí bez úhony minovým polem, 
říkala jsem si…“ To nám to pěkně začíná, máme víc štěstí než rozumu… No co už včil, 
aspoň budu mít o čem psát“. O jaké postřehy se však nakonec s Vámi podělím, jsem 
věděla najisto až o pár dní později. Nechci dopodrobna popisovat okolnosti mého pádu 
z kola, ani zajímavou zkušenost z ošetření v dubrovnické nemocnici, předčasnou a 
dlouhou cestu domů či hospitalizaci v Brně… Chci se ovšem zastavit u něčeho jiného - u 
nesmírně obětavého a podporujícího přístupu lidí, kterými jsem byla a jsem obklopena. 
Počínaje přítomnými kufráky, konče personálem úrazové nemocnice v Brně… Speciálně 
však chci vyzvednout svou rodinu a blízké kamarády, zejména pak našeho Juru (Létala) a 
kamaráda Martina Grossmana, kteří pro mě bez váhání 900 km přijeli a odvezli mě… 
skoro až na operační sál. Děkuji jim moc, stejně tak všem ostatním, kteří se mi snaží 
pomoci nahradit chybějící končetinu a vystříhat se tak „jednorukých“ veselých historek, 
kterých je i tak docela dost – člověk by nevěřil k čemu všemu se dají užít kolena, stehna, 
nohy, zuby, zadek…. Děkuji přátelům za návštěvy v nemocnici, sms, telefony…atd. a 
široké kufrácké veřejnosti za strpení při čekání na tento zpravodaj. 

Co říci na závěr? Rozhodně bych nikomu nepřála podobný průběh dovolené jaký 
měla ta moje, nicméně naopak všem bych přála mít kolem sebe lidi takové jaké mám já… 

Brzy nashle u listopadového čísla   
Soňa 

Ps: Dnes jsem ve městě potkala Zdeňka Fronca na kole. Na svém cyklo tachometru 
natočí brzy letošní pětitisící kilometr, což zaslouží jisté uznání.… Nicméně… neměl opět na 
hlavě přílbu!!! Dostal vyhubované a slíbil, že to napraví. Udělejte to také!!! 
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Ahoj mládeži, 
 Tak je to konečně 
tady! Pro nepřízeň počasí 
několikrát odložená akce - 
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: neděle 22. října 2006 
Místo konání: Cvičitelská skála kousek od pily (samé lehké cesty ideální 
pro nás všechny) 
Doprava: po domluvě přihlášených autem či na kolech 
Materiál a vybavení: zajistí Úsvit, po Vás chceme abyste měli 
sportovní oblečení a kdo máte tak lezačky či staré kopačky nebo jiné 
sportovní obutí… Pokud někdo vlastní nějaké lezecké vybavení, 
dohodneme se, zda jej má brát, na informativní schůzce 20.10.  
Informativní schůzka: v pátek 20.října, účast velmi doporučena 
(školení základu lezení na skalkách, domluva na dopravě, ale i obrázky a 
historky z lezení, pokec a dobrý čaj☺) místo schůzky klubovna, začátek 
v 16.00 hod. 
Účastnický poplatek: podle způsobu dopravy 30-50 kč. 
Přihlašování: u Jirky Hrona na tel 739 672 639 do 18.10.2006 
Upozornění: Pokud bude opět pršet, akce se nekoná a bude přeložena na 
jindy… 

Ahoj na skalách Jirka Hron 
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Ahoj děti a mládeži! 
 Tradiční podzimní prázdniny se 
blíží a vy opět máte možnost strávit je 
spolu s kamarády venku, v lese, na 
programu bude spousta zajímavých her 
a soutěží, zpívání, povídání, vzpomínání 
na léto... Podzimky budou akcí se 
samostatným námětem a 
motivací…Nechte se opět překvapit…  
 
Termín: čtvrtek 26. – neděle 29. října 
2006 
Místo a ubytování: škola Modrá, ve vlastních spacácích 
Odjezd: autobusem z UH ve čtvrtek - z autobusového nádraží v 10.15 
hod., sraz v 10.00 před budovou autobusáku  

Návrat . tamtéž v neděli 16.28 hod 
Strava: zajištěna od čtvrteční večeře do 
nedělní svačiny 
Účastnický poplatek: 300,- Kč (doprava, 
strava, ubytování, pojištění, organizace) 
S sebou: spacák, karimatka, ešus, lžíce, 
hygiena, baterka, pláštěnka, jídlo a pití na 1. 
den, šátek, dobré pevné boty, teplé oblečení – 
i čepice a rukavice, psací potřeby, dobrou 
náladu, hudební nástroj, malý batůžek na túry. 
Vše zabalit do 1 batohu, batohy vezeme 
autobusem!!! 
PŘIHLÁŠKY: zaplacením úč. poplatku denně u 
Soni po tel. domluvě do pondělí 23.10.2006 

Na podzimkách AHOJ  
AVDA 
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Plán akcí Úsvitu na rok 9-2006/8-2007 

 Je zatím orientační, změny se pravděpodobně ještě objeví. 
Září 2006   Turnaj v ringu 
   Splutí Moravice 
Říjen 2006   Lanování ve městě (přeloženo na jaro 2007) 
   Lezení na skalkách 
   Podzimní prázdniny 
Listopad 2006  Setkání vedoucích 

Turnaj v deskových hrách 
   CVVZ 
   Dětská výprava 
Prosinec 2006  Valná hromada Kufru a Úsvitu 
   Relax víkend 
   Noční přechod pohoří 
Leden 2007   Výjezd do Delfína v Brodě 
Únor či březen Úsvitcon 
Březen 2007   Dětská výprava – víkend 
   Lázně Laa 
Duben 2007   Výprava do jeskyní – Rudické propadání 
   Bojový víkend – víkend tvrdých her 
   Splutí Moravy či Orlice 
Květen 2007   Duhový most 

Sportovní víkend – tradiční i netradiční sporty 
   Túra na inlinech, koloběžkách apod. 
Červen 2007   Návštěva lanového centra v Olomouci 
Červenec 2007  Tábor pro náctileté – pěšmo či kolmo, určitě po 
horách 
Srpen 2007   Tábor Úsvit 
Pozn: Program budeme koordinovat a doplňovat spolu s Kufrem, + naši 
vedoucí organizují i některé akce pro Kufr, takže i na ně budete vřele zváni. 
V průběhu roku se pak objeví i sem tam schůzky či akce během týdne, budou 
předem avizovány. 
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CVVZ 
Ve dnech 16.-19.11.2006 se uskuteční tradiční Celostátní velká 

výměna zkušeností, akce určená pro instruktory a vedoucí. Zatím je za 
Úsvit přihlášeno 7 vedoucích a praktikantů, přihlašování a další 
podrobnosti stran odjezdu, vybavení, atd. koordinuje Jirka Hron, takže 
další zájemci se na něj mohou směle a hlavně rychle obracet. Z let 
minulých dobře víme, že lze nasbírat celou řádku nových podnětů, 
nápadů, také své zkušenosti předat a poznat nové lidi. Jirkovo nové tel. 
číslo: 739 672639. 

Schůzky 
 Tak jako v minulém roce se zhruba 1x měsíčně sejdeme i během 
týdne ke schůzce se zajímavou náplní. 
 První schůzka se uskuteční ve čtvrtek 19.10.2006 v 16.30 hodin 
v klubovně, povede ji Jirka Hron a náplní budou opět deskové hry a příprava 
na turnaj v deskových hrách. Vemte klidně i rodiče a kamarády. 

Setkání vedoucích 
 Tradiční setkání vedoucích Kufru a Úsvitu se uskuteční první 
listopadový pátek a sobotu, podrobnosti najdete v kufrové části zpravodaje. 

Co dělal Úsvit v září 
 Spolu s Kufrem jsme uskutečnili první ročník turnaje v ringu o 
pohár starosty města. I přes mohutnou propagaci na všech základních a 
středních školách v UH byla účast malá – nižší než jsme si přáli. Je to 
pravděpodobně jednak neznalostí hry ringo a také všeobecným úpadkem 
zájmu o sportovní aktivity.Zda budeme pokus o uspořádání turnaje pro 
občany města v příštím roce opakovat ještě uvidíme. Každopádně 
zůstáváme u tradičního jarního turnaje Kufru v ringu, který se bude na 
jaře 2007 konat již podeváté. 

Výsledky Ringa v Hradišti: 
0. místo – MI–Jirka Muller, Soňa Hronová, Ivča Šišperová (organizátoři 

a samozřejmě tudíž i výkvět hradišťských hráčů v ringo) 
1. místo – TETRAPAK – Jirka Hron, Martin Halašta, Jirka Jurásek 
2. místo –DIABLO RULEZ-Viťa Muller, Mirka Snížková, Luboš Tomeček 
3. místo – TUTTI FRUTTI - Petr Hron, Jitka Košíková, Matěj Štefánek 
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Děkujeme všem organizátorům za bezproblémový průběh, hráčům za 
účast a fair-play, městu UH za dotaci poskytnutou na tuto akci, 
starostovi města za záštitu nad turnajem. 
 Další uskutečněnou akcí byla již tradiční podzimní Moravice, 
jediným problémem byl fakt, že hydroinženýři pustili vodu z přehrady 
dříve než obvykle, takže někteří vodáci museli vodní vlnu honit v autech. 
Ale i tak si to užili, koneckonců nahlédněte na pár fotek do fotogalerie. 

Co chystá Úsvit na listopad 
 První víkend – setkání vedoucích akcí, v prostředku měsíce se 
koná tradiční CVVZ, přesné datum nemá ještě stanovena jednodenní 
dětská výprava a turnaj v deskových hrách. 

Ringo v tělocvičně 
 Stejně jako podzimy a zimy předešlé bychom chtěli i letos chodit 
hrát ringo do Staráku do sokolovny. Loni jsme to trochu flákali, protože 
sokolovna byla v rekonstrukci a náhradní sál byl příliš malý, navíc ženy, které 
cvičily po nás si prosadily posunutí cvičení na dřívější hodinu, aby stíhaly 
večerní seriály, pročež jsme začátky ringa pro změnu nestíhali my. Snad se 
nám letos podaří dohodnout se na začátcích v 18 či 19 hodin, abychom se i 
my déle pracující či dojíždějící v pohodě do tělocvičny dostali. Jak to 
dopadá s domluvou dám vědět v příštím zpravodaji. 

Lanování ve městě 
 Tradiční podzimní radovánky na lanových lávkách určené dětem 
z UH se letos na podzim konat bohužel nebudou. Vzhledem k tomu, že 
hlavní koordinaci akce – zajištění potřebných formalit a povolení, 
přípravu materiálu a vedoucích… - jsem měla pod patronátem já a díky 
úrazu a operaci nestihla zajistit někoho za sebe zejména na oběhnutí 
úřadů s patřičnými lejstry, akci pravděpodobně posuneme na jaro 2007. 
Všem, kteří se na akci těšili se omlouvám, ale život je někdy takový. 

 Soňa 
Valná hromada 

 Letošní VH se uskuteční v sobotu 2.12. 2006 tradičně v sále 
mařatského kulturáku, začátek bude v 17.30 hod., podrobné propozice 
v příštím čísle. Samozřejmě, že bude následovat taneční večírek a 
posezení s přáteli. 
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 Máte rádi burčák? ( kdo 
by neměl ?). A už jste ho 
ochutnali v zahraničí? Pokud ne, 
nabízím Vám pro letošní rok 
změnu. Nepůjdeme jako obvykle 
z Buchlovic do Polešovic, ale 
odjedeme vlakem na jižní 
Moravu a navštívíme Republiku 
Kraví hora v Bořeticích a dvě 
další přilehlé vinařské vesničky – 
Vrbice a Kobylí. V Bořeticích 
dokonce vystoupíme na 
rozhlednu se skvělou vyhlídkou 
na celý jih Moravy (když se 
podaří). Délka trasy je asi 12 km, možná míň. O to víc je po trase sklípků 
nabízejících burčák (snad – jedná se o poměrně pozdní termín), nebo víno 
obou barev a spousty chutí, tak odlišných od vín z naší severní okrajové 
oblasti. 
Termín: sobota 28.10.2006 
Doprava: vlakem z UH do Bořetic, odjezd: 9.04 hod. Návrat z Kobylí 
17.39, v UH jsme 19.27 hod. Sejdeme se na nádraží cca 8.40 hod. pro 
možnost vyřízení společné jízdenky se slevou. 
Účastnický poplatek: za zorganizování tak originálního kufráckého 
zájezdu jsou organizační a propagační výdaje 25,-kč. Vlakové jízdenky a 
konzumaci si platí každý sám. 
Program: Z nádraží Bořetice výstup na rozhlednu, kochání (bude-li čím), 
sestup do sklepů a burčák – víno – zpěv – atd. Po uspokojení tužeb, pěší 
přesun na kopec do Vrbice, prohlídka, další burčáky a podobně. Sestup do 
Kobylí, pokračování koštů a odjezd domů. 
Občerstvení: Burčáky, případně víno zajištěny, nechcete-li umřít hladem, 
klobásy, slaninu, bůček a snad i chleba s sebou. 
Návrat: Když se podaří a odjedeme z Kobylí v 17.39, tak 19.27 jsme v UH. 
Přihlášky: Pavel Zachar, 605 485 436, poplatek 25,- kč je nutno uhradit 
po domluvě předem – musíme domluvit sklepy. 

Na burčáku s pevným svěračem se těší    
Pavel Zachar 
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 Tak jako každý rok na podzim zve vedení Kufru a Úsvitu své 
vedoucí současné i budoucí na víkendové setkání. 
Termín: 3-4. listopadu 2006, to je pátek odpoledne a sobota.  
Místo konání: Předpokládáme, že se opět uskuteční na lyžařské chatě 
v Nezdenicích.  
Program: Zahájení v 18:00 hodin. Doprava individuální. Na programu 
bude hodnocení jednotlivých akcí tohoto roku a příprava plánu akcí na rok 
příští. Sauna letos nebude, neb je zbouraná, ale vymyslíme pro zpestření 
něco jiného.  
Ozvěte se mi všichni, kdo jste vedli letošní akce, i další členové, kteří máte 
zájem podílet se na programu a vést akce v příštím roce. Pozvání platí i 
pro vedoucí akcí Úsvitu.  
Přihlášky: Telefony: 572 652335 (práce), 572 641128 (domů), mob.607 
280854, e-mail: spirit@czub.cz. Strava bude zajištěna, spaní ve vlastním 
spacáku.  

Za vedení zve    
Míla Špirit  

 
POZOR! Možná bude vše jinak a akce se uskuteční ve Sportovní hale 
v Bojkovicích, kde by byla i sauna a dle zájmu v sobotu odpoledne i 
kuželky. Přihlášeným bychom dali o změně vědět. 
 
 
 
 

Sauna 
 Pozor, pozor!!! Počínaje měsícem 
listopadem opět začíná tradiční saunování. 
Opět budeme chodit do sauny na zimáku 
v úterý od 18 do 20 hodin, ale jelikož 
sauna podražila, letos budeme za vstup 
vybírat 60 Kč za dospělé, 30 Kč za děti a 
mládež (ceny jsou samozřejmě pro členy 
Kufru), což je pořád cena výborná. Termíny 
listopadové sauny: 7., 14., 21., 28. 
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Co dělal Kufr v září 
 Spolu s Úsvitem organizoval turnaj v ringu – viz úsvitová část 
zpravodaje. O stěžejní akci září – Chorvatsku na kole - Vám v kronice 
vyčerpávajícím způsobem píše Dadula Hron.  
 

Co se chystá v listopadu 
 Setkání vedoucích, turnaj ve volejbale – tradiční Sako v Kufru a 
Laďa Plch slíbil uskutečnit turistickou náhradu za neuskutečněný Václavský 
pochod. 

Valná hromada 
 Letošní VH se uskuteční v sobotu 2.12. 2006 tradičně v sále 
mařatského kulturáku, začátek bude v 17.30 hod., podrobné propozice 
v příštím čísle. Samozřejmě, že bude následovat taneční večírek a posezení 
s přáteli. 
 

Nová rubrika 
 Od příštího zpravodaje bych chtěla zařadit novou rubriku týkající se 
outdoorového vybavení. Hlavní podíl na vznikajících článcích by měl mít 
Jirka Hron, který tuto problematiku dlouhodobě sleduje. Tak snad se máme 
na co těšit. 
 

Plán akcí KČT UH na měsíc říjen 2006 
7.10. CHŘIBSKÁ 33, 34.ročník, Kadlčík 
Trasy 15, 20, 33 km dle propozic, start i cíl Buchlovice 
Odj.: UH A 6.30h, 6.45h, 8,30h, zpět: Buchlovice A 12,55h, 15,00h, 17,20h 
 

14.10. Slováckými vinohrady, AKCE KČT HODONÍN 
Rohatec-Mutěnice trasy 9, 17, 25 km, Registrace na ČD Rohatec 7.00 -10.00hod 
Odj.: UH v 6.53h do Rohatce, zpět: Mutěnice v 14.07, 16.07 hod do Hodonína 
 

21.10. Otvírání trasy Z.Sedláčka 
Košíky-Budačina-Bunč-Jankovice, 17 km, Z.Sedláček 
Odj.: UH A 8.15h Košíky, zpět : Jankovice A 16.40h do UH 
 

28.10. Rozhledna Vizovické vrchoviny 
A Vizovice-Doubrava-Spletený vrch-Vizovice,  15km, E.Hoahusová 
B Vizovice-Doubrava-Spletený vrch- Komonec-Luhačovice, 21km, T.Temel 
Odj.: UH V 6.53h do Vizovic přes S.M., zpět: A Vizovice V 13.32, 14.32, 15.32, 
16.36h 
B Luhačovice V 15.27h ®, 16.24h 
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 V dnešní kronice Vám přináším zážitky a postřehy Daduli Hrona 
z letošního Chorvatska. Text mi opět dodal ve své oblíbené formě - 
s předlouhými souvětími a skoro bez interpunkce… takže jsem se snažila 
čárky doplnit a opravit, ale přiznávám, že na podrobné jazykovědné pitvání 
jsem neměla ani času, ani sil… Tak tedy znalci snad prominou. 
 

Chorvatsko na kole 2006 
  Je sobota 16.9.2006 a 
v 17 hodin vyráží 24 cyklistů a 
4 rekreanti do Chorvatska, 
samozřejmě autobusem, čeká 
nás cesta dlouhá 1.100 km až 
do Dubrovníku, a tak se na 
to hned po odjezdu psychicky 
připravujeme a na radu lékařů 
výpravy Soni Hronové a Milky 
Najdekrové používáme 
švestkové kapky. Naštěstí v 
autobusu máme místa 
přehršle (stará moravská míra 
a znamená více hršlí), a tak 
se pěkně rozvalujeme. 
Dvojice řidičů, starý sprosťák 
Dub a nám neznámý Tonda 
jedou jak o závod, později jsme je nazvali Lauer a Hardy, a dokonce nám i 
na opakovaná přání nechtějí zastavit. No zkrátím to, dlouhou cestu jsme 
přežili a my cyklisti v 10.30 nasedáme na kola a vyrážíme na Pelješac do 
městečka Ston. Jako vše v této oblasti je starobylé, kamené a krásné, 
prohlídka městečka, kafíčko (cena dobrá), pivíčko (cena na ...) a z dáli se 
díváme na místní čínskou zeď, kterou je obehnán celý kopec nad Stonem a 
nechápeme její smysl, ale žasneme. A pak hurá směr Dubrovník asi 70 km, 
ovšem jak na sviňu, hned asi po 5 km hodíme kufr (správná cesta odbočila 
vlevo a my valíme kolem mořa) asfalt se mění v polňačku, polňačka v 
kamenicu a kamenica v těžko pěšky průchodnou skalicu. Tož deme pěšky a 
už víme, že jsme někde jinde než jsme měli být, a vtom vidíme před námi 
cedule, v duchu si říkáme asi orientační, ovšem ouha po příchodu k 
ceduličce čteme: „Průchod zakázán, nebezpečí výbuchu min.“…, ne 
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nesmějte se, je to pravda a stále ještě pozůstatek války v Jugošce, na který 
jsme narazili ještě několikrát. No vyslali jsme odminovací četu (ti co měli 
nejlevnější kola) dopředu a celkem bez úrazu jsme dobro došli. Pak už to 
byla celkem nuda, kromě kopců, prudkého deště, ztráty kamaráda Ladi ( 
který do kempu v Kupari dorazil až za tmy) a při průjezdem Dubrovníku 
jsme se pokochali pohledem na Stari Grad (starý Dubrovník - nádherná 
pevnost u moře) a těšili se až ho navštívíme. Ubytování v chatkách 
vynikající, místní sudové červené Vranac také, a tak první seznamovací 
večer špica. Ráno počasí nepřeje, a tak místo do Boky Kotorské na kolách 
míříme místní dopravou do Dubrovníku. Prohlídka nám zabere téměř celý 
den a těžko se to dá popsat, no prostě zážitek. Při pochodu po starých 
hradbách, které jsou kolem celého Starého Gradu, jsme byli u 
vytržení, což  nemohla zkazit ani bouřka (která tam nebyla asi 100 let), při 
které se valilo ulicemi až 20 cm vody a kterou jsme přečkali na autobusové 
zastávce, která se skládala ovšem jen z cedule. Při tomto testu 
nepromokavosti pláštěnek vyhrála stará dobrá igelitka, kterou měla Broňa, 
moje Axonka byla promočená během 2 minut. No další den ráno… no prší a 
Boka Kotorská se nám cyklistům rozplývá, místní znalci ovšem cítí v kostech 
slunce, ale zatím to nevypadá, ovšem v 11.30 je tady a v plné kráse. 
Valíme k moři na úplně opuštěnou pláž, vše ze sebe zhážeme a necháme 
se unášet velkými vlnami ještě trochu divokého moře. Tady opět narážíme 
na pozůstatek války, u pláže tři rozbombardované hotely (proto byla 
pláž také prázdná), dva postavené v hrozné komunistické architektuře 
(těch není škoda a měli by je zbořit) ale jeden postavený Čechy za první 
republiky v secesním stylu a obklopený palmovým parkem, tak toho je 
opravdu škoda. Odpoledne vyrážíme aspoň na krátkou túru na poloostrov 
Cavat. Krásné přímořské městečko stejného jména, zakotvené jachty od 
romantických po výkvět nejmodernější techniky, kouzelné pláže a neméně 
kouzelné hospůdky. Cesta zpátky se ovšem vyvinula poněkud nečekaně. 
První věc byl můj defekt na úplně perfektním asfaltu a to docela průserový 
- rozseklý plášť i duše atd. Ovšem to nebylo nic proti tomu co následovalo. 
Sjíždíme úzkou asfaltkou k moři, před prudkou zatáčkou mně předjíždí Petr, 
pak Soňka (v duchu si říkám: mládeži spěchejte pomalu) a to jsem ještě 
netušil, co uvidím za zatáčkou. Na zemi leží dvě kola a dvě osoby, pohled 
nic moc. Petr podraný intenzivně zvrací a Soňka nehýbe levou rukou, ještě 
že jezdí v přilbách. No jak to dopadlo? Petr se zdrchal dobře a Soňku jsme 
večer odvezli do nemocnice v Dubrovníku, o den později domů, a teď už 
má po operaci zlomeniny pažní kosti a v klidu píše jednou rukou zpravodaj 
(pozn. red: Ano, opravdu píšu,spíš  ťukám… mé narkózové sny o tom, že 
zpravodaj za mě tentokrát napíše někdo jiný se záhy po procitnutí 
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rozplynuly…). Další den se přesunujeme za slunečného dne (ty už pak byly 
pořád) do Omiše a cestou máme v plánu vystoupat na nejvyšší vrchol 
Biokova, na Sv.Jur 1765 m. V Podgoře, kde vysedáme si šáhnem na moře, 
a pak již jenom stoupáme a to 30 km. Po 15 km jsme na Sv.Iljí, kde větr 
dosahuje neuvěřitelné intenzity, a tak oblékáme, co se dá a většina už dál 
nejede. Jen pár vytrvalců stoupá dalších 15 km a nakonec na vrcholu 
Sv.Juru se potkáme my kluci, co spolu mluvíme - Já, Tonda Bejval, Eda 
Kemlik, Čenda Irzák a Zilvar z chudobince – pozn. red. – Svaťa Boleloucký, 
Dadula Hron, Laco Slivenecký, Franta Maša, Petr Hron. Věk dobyvatelů 
vrcholu se pohybuje mezi 17 a 63 lety (prostě kopec pro důchodce). 
Vrcholové foto, sběr kamínků, SMS Soňce, která se tak těšila a pak už 
jenom 35 km sjezdu do Makarské. Málem jsem zapomněl na výhledy na 
moře, na ostrovy až na Vis a na krásné pláže Makarské riviery. Omiš, 
bývalé městečko pirátů při ústí řeky Cetiny, nás přivítala asi 60 
středoškoláky z UH a jejich nám známými kantory (slivovici jsme měli 
lepší). Další dny jsme si v podstatě užívali moře, cyklistky, raftů na Cetině, 
trhu a vináren v Omiši a jenom mně mrzí, že se nenašel dostatek zájemců 
na výlet na ostrov Brač, snad někdy příště. Při zpáteční cestě se 
zastavujeme ve Splitu a prohlížíme si Diokleciánův palác, lépe řečeno 
pozůstatky, starý Split opět s kouzelnými uličkami a pak už hajdy domů a v 
neděli v 5.30 ráno dorážíme do UH. Ještě jedna zajímavost, při sundávání 

kol Laco zjistil, že 
chytil defekt na  
vleku. Tož tak to 

nějak 
vypadalo, zažili 

jsme, co se dalo i 
nedalo, a moře je 
moře a kolo je 
kolo, a když se to 
dá dohromady, tak 
je to vášeň.  

Postřehy z cest 
zažil a snažil se 

popsat   
Dadula 
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 lubovna:   
 alackého n
 86 01 Uherské Hradiště 

eře 12 

ředse
rahomír Hron 572 578 075 ...........736 680 073 

Email: Hron.Drahomir@seznam.cz 
 

email.cz 
Míla Špirit 572 641 128 .......

Email: spirit@czub.cz 

ě DR:  
 

    

....572 585 138 
vá ... ....572 548 247 

723 147 244 Rosťa Kubáček ......577 133 048 

  
    Email: sona.hronova@seznam.cz  

ema cz 

K
P ám. 293 
6

 1. patro  - dv

E-mail: kufr.uh@seznam.cz 
 duzina.usvit@seznam.cz 
Http:  www.kufr-usvit.cz 
Mobil: +420 731 500 883 

 
 
P da Kufru:  
D

Vedení Kufru:  
Pavel Polehňa 604 897 725 ...........Email: pavelpol@

....572 652 334 zam. 

Hošek Jirka 572 556 342 ...........604 100 900 
 

Předsedkyn Jitka Plchová...........572 570 125 
Členové DR: Ludmila Bříštělová...572 542 629 
                Eliška Létalová ........572 593 141  

 

 Vedoucí akcí:  
Máša Hronová ........572 578 075 Zoja Chodůrová .

ajka Hampalo 572 553 637 Šárka Smělíková M
Jožka Gabrhel ........
Jirka Hron ..............739 672 639 Jirka Létal ..............602 543 104 
Jarek Rybnikář ........777 307 067 Pavel Zachar ..........605 485 436 
 

 
Předseda Úsvitu:   
oňa Hronová         604 604 329 572 550 430     S

 
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa   604 897 725  Email: pavelpol@ il.
Jiří Müller      736 176 628  Email: apexx@seznam.cz 
 
 
 

 

ní 
lub Úplně Fantastické Rekreace 

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

občanské sdruže
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KUFR a ÚSVIT v listopadu 2006 

 

 Kufrem  

rách 

Dětská výprava 

ravodaj – interní měsíčník pr
ládeže DUHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Hanka Cveková. Zodpovědná 
daktorka: Soňa Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 10.10.2006. Příští uzávěrka: 

• každé úterý ........................................Do sauny a
 
• 3.-4. – skoro víkend............................Setkání vedoucích 
 
• ?? ....................................................... Turnaj v deskových h
 
• 16. -19. – delší víkend....................... CVVZ 
 
•??. sobota   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DUHA  
ružení dětí a mládeže pro volný čas  přírodu a recesi 

Zp o členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a 
m
re
20.10.2006. 

sd ,
svit 

 
dužina Ú
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 

1 500 883  • Http://• Tel./fax: +420 73 www.kufr-usvit.cz
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Nejsme plátci DPH 
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