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ZPRAVODAJ 
 

KUFR a ÚSVIT 
v KVĚTNU: 

 
11. - neděle 
about_blank 

 
17. - sobota 

Výlet na in-linech 
 

22.-25. – delší víkend 
Salza 2008 

 
31. - sobota 

Strážovské vrchy-Súlovské skály 
 
 
 

_5_ 
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Milí přátelé, 
 Poslední měsíce jsem si říkala, že 
už snad opravdu nebudu mít o čem 
psát,… že se prostě nic neděje. Resp. 
že se toho děje tolik, ale nic nestojí za 
nějakou hlubší zmínku. A jen co jsem si 
posteskla, hned se na mě usmálo 
štěstí… Tedy doufám, že mi tento výraz 
aktéři příběhů odpustí a nebudou si 
snad myslet, že bych spatřovala štěstí 
v jejich neštěstí… To rozhodně ne! 
Hned jak jsem se přestala hlasitě smát, 
jsem je hluboce politovala… 
 Povím Vám tedy dnes dva 
velmi uvěřitelné příběhy ze života, 
které se staly mým milovaným blízkým. 
V prvním hraje hlavní roli náš Jura a 
také pak náš rodinný chirurg Milan 
Černý, ve druhém moje sestra Hanka a s ním tým interního oddělení 
hradišťské nemocnice. 
 Tak tedy příběh (či případ?) číslo jedna - ZAHRADNÍK. Jak již jsem 
v předešlých úvodnících několikrát zmiňovala, je náš Jura velice 
šikovný a manuálně zručný, většinu domácích prací si obstará sám. A 
nejen těch domácích, ale i těch venkovních… I přišlo jaro a 
probouzející se zahrada začala vyžadovat své. Spolu s přírodou se 
k životu probudil i soused a prý jestli by jako Jura mohl odřezat tamtu 
větev, která k nim nad pozemek přerůstá a stíní… No, a protože 
sousedské vztahy je třeba citlivě pěstovat, tak Jura popadl nářadí a 
hurá do humna. S chutí do toho, půl je hotovo!. Hups na žebřík, pilka 
do ruky: „Ať to lítá… řízi, řízi, říz…“ Větev se s rachotem skácela… 
Bohužel… Newtonovy gravitační zákony platí i Polešovicách 
v humně… a tak… spolu s větví se k zemi poroučel i žebřík 
s hospodářem. No, také se mi tomu nechtělo věřit, ale jak se zdá i 
mistrovi se občas povede, že v pracovním zápalu podřeže větev, na 
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které právě sedí – resp.o kterou si před chvílí opřel žebřík. Jura je 
naštěstí kromě hospodáře také horolezec, a tak se v životě už něco 
napadal. Jistě ale netušil, kde všude trénink z let (nebo z letů) minulých 
užije. Přeci jen ale akce neskončila jen tak bez úhony, a tak nakonec 
přišel ke slovu, spíše k činu, i náš kamarád Milan se skalpelem. 
Pokolikáté už??? 
 Případ číslo dvě – MEDVĚDÍ ČESNEK. „Chcete-li svůj jarní 
jídelníček obohatit o potřebné vitamíny, vyzkoušejte určitě medvědí 
česnek…“ přečetla si Hanka v novinách jen několik dnů poté, co její 
tatínek ořezal stromy na zahradě. A protože je to dívka zbrusu přírodní, 
hned, že to vyzkouší. No kde jinde než Polešovicích. Ono „medvědí“ 
odpoledne mi v ordinaci zazvonil telefon. Na displeji bliká Hančík. Hned 
jak mohu volám Hance zpět. „Haníku, co potřebuješ?“… „Soni, co 
mám dělat, když jsem snědla ocún?“… „Ocún? Jak se ti to mohlo 
povést?“… „No,…. já jsem si ho spletla s medvědím česnekem.“… 
„Hmmm, ocúny jsou, Hani, docela… (jak to šetrně říct)… nejedlé … 
hmmm, s tím nemám zkušenost, ale zavolej hned na číslo…“ Poskytla 
jsem své sestřičce telefon do nemocnice na interní ambulanci, kde 
jsem předpokládala, že jí řeknou více. Taky že jo. Hned po 
toxikologické konzultaci v Praze ji Jura naložil a vezl směr interna. Tam 
už na naši „bylinkářku“ čekali s hadičkou, spíše šlauchem. Po řádném 
výplachu žaludku ji ještě řádně odkrvili – zkumavek na rozbory bylo 
požehnaně, a pak už ji jen uložili a do druhého dne střídavě pozorovali 
a střídavě odebírali krev. Naštěstí se toho ocúnu asi příliš mnoho 
nevstřebalo, a tak na druhý den mohla živa a zdráva domů. 
 Co k tomu dodat? Snad jen, pokud byste někdo chtěl ořezat 
stromy nebo zpestřit jarní jídelníček něčím neobvyklým, můžete mi 
zavolat, dám vám kontakt na zaručené odborníky. ☺ 

 
Klidné jaro   

Soňa 
 
PS: Ve skutečnosti jsem opravdu ráda, že Jura i Hanka vyvázli bez újmy. 
Tedy pokud nebudou za újmu považovat tento úvodník. 
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Přijďte podpořit premiéru nového projektu 

naší členky Hanky Košíkové "about_blank" 
Termín: neděle 11. 5. 2008 v 19 hodin, Malá scéna 
Slováckého divadla v Uherském Hradišti.  
Celý projekt zastřešuje DUHA - dužina Úsvit 
Vstupenky lze zakoupit v pokladně Slováckého 
divadla od pondělí 28.4.2008. 

Zve Hanka Košíková 
 
 

 
 
Ahojte, 
Protože jsme si poočku všimli, že mnozí z Vás si pořídili inliny – tedy 
kolečkové brusle, tak jsme pro Vás připravili výlet právě na těchto kolečkách 
či na jiných kolečkách… A kdo chce může jet na kolečkách. 
Termín: sobota 17.5.2008 
Doprava: vlakem do Bzence přívozu nebo auty pokud nás bude málo 
Odjezd: z UH v 11:02 hod, sraz 15 minut předem kvůli společné jízdence 
Návrat: do UH vlakem v odpoledních hodinách 17:03 hod. 
S sebou: kolečkové brusle, koloběžky, jiná zařízení s kolečkama, pokud možno 
tak chrániče na lokty, kolena, zápěstí a cyklo přílbu, nějakou svačinu a pití, 
nějaké kapesné. 
Účastnický poplatek: 30,- Kč 
Program: Výlet po super asfaltu lesem po Bzeneckých lesích, zastávky na 
pokec a také piknik v lese na paloučku… 
Přihlášky: u Soni do čtvrtku 15.5.2008 
Zúčastnit se mohou všechny výkonnostní kategorie!!! 

Tak ahoj na kolečkách   
Soňa 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – KVĚTEN 2008. strana 5 

 
 
 

 Všechny milovníky akce, dobrodružství zveme na mírně 
adrenalinovou sobotu zkusit si zahrát paintball. 
Termín: sobota 7.6.2008 
Odjezd: vlakové nádraží Uh.Hradiště 8:37hod., sraz 15minut předem 
Příjezd:  --------------//-------------- 16:31 (odjezd z Napajedel 15:08hod) 
Účastnický poplatek: 300 Kč (doprava, půjčení vybavení – maska, flinta, 
brýle, rukavice, oděv a startovné, cca 300 kuliček na hru, organizace) 
Pozn: zhruba 1/3 reálné ceny dotuje Úsvit. 
Minimální věk: 15 let 
Hraje se po týmech, možné jsou různé variace, pravidla budou upřesněna 
na místě. 

Zve    
Pepe a Petr H. 

 
 
 

 
V termínu 28.6. až 6.7.2008 se uskuteční tradiční kufrovka, 

tentokrát na kolech v Jizerkách. Máme zamluvenu perfektní chatu 
v Horním Maxově. Na programu jsou hlavně cyklovýlety – určitá fyzická 
zdatnost a zájem o cyklistiku tedy nutná, ale budeme hrát i hry, soutěže, 
zpívat, sedět u ohně, podíváme se i do Liberce…apod. Akce je určena 
náctiletým od 13 let, ale znovu opakuji je nutno vydržet cyklovýlety 
vedoucí do kopečků a čítající cca 50-70 km.  
Doprava bude vlakem, stravovat se budeme společně. 
Účastnický poplatek bude: 1600kč (ubytování, doprava, strava, 
organizace).  
Přihlašování a další informace u Soni na tel 604 604 329. Poslední 
pokyny vyjdou v příštím zpravodaji. 
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Ahoj děcka a rodičové, 

Přinášíme podrobnější informace k táboru. Ještě jsou nějaká 
volná místa, tak neváhejte. 
Termín: neděle 27.7. až neděle 10.8.2008 
Místo: základna Skautů v Nízkém Jeseníku poblíž obce Budišov nad 
Budišovkou, podrobnosti o základně + fotky najdete na 
www.svetylka.com/html/taboriste.htm
Doprava: vlakem a autobusem tam i zpět. Doprava bagáže 
doprovodným vozidlem, ve vlaku pojedeme jen s příručními zavazadly. 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně, vařit nám letos bude 
Džonek Pijáček – starosta Vlčkova. No nemáme my se úžasně!!! 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou – 
tentokrát již nyní zveřejňujeme její téma… a tímto je: Dobrodružství 
na divokém západě!!!. Můžete již přemýšlet nad tím, co Vás asi čeká, 
studovat a také si připravovat dobové kostýmy. Že o dobrodružství a 
napětí nebude nouze, o tom nepochybujte!!! 
Účastnický poplatek: 2.500,- Kč.  
Přihlášky jsou k dispozici u Soni, 
zálohu (500 Kč) nutno zaplatit do 
15.5.2008 (nejlépe však co 
nejdříve), pouze ti, kterým bude 
celý poukaz hradit zaměstnavatel 
zálohu neplatí, celá částka musí 
být zaplacena do 15.6. 2008. 

Míst na tábor už zbývá jen 
pár, tak neváhejte a hlaste se! 

 AVDA 
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Dotace Nadace děti, sport a kultura 
 Kufr i Úsvit podaly na jaře žádost o příspěvek na nákup dalšího 
sportovního vybavení. Resp. přesněji - žádost zpracoval pro obě 
organizace Jirka Müller. Obě organizace obdržely po 20 tisících korun, 
což je velmi optimistická zpráva. Budeme moci tedy obnovit 
horomateriál, nějaký vodácký materiál a další. Dík patří rozhodně 
Jirkovi Müllerovi. 
 
 
 

Pro příznivce divoké vody je letos 
nachystán zájezd na rakouské řeky Salzu 
a její přítoky. Akce je určena pro menší 
skupinu vodáků a svou obtížností sahá 
k WW3. Doporučené typy lodí – Orinoko, 
Baraka, Pálava (možno z Kufru), kajak… 
Samozřejmostí je plná výbava – plovací 
vesta (možno z Kufru), helma a 
neoprénový oblek. Voda bude 
studená… 

Na programu bude splutí úseku Salzy v délce cca. 35km a 
jeden z přítoků této řeky. Etapy budoou vybírány podle množství 
vody (horní úsek). 
Termín: čtvrtek 22. – neděle 25.května 2008 (odjezd ve čtvrtek 
odpoledne, návrat v neděli večer) 
Doprava: osobními auty dle domluvy 
Ubytování: kemp ve Wildalpenu (vlastní styny) 
Předběžný účastnický poplatek: 800Kč, připojištění individuálně. 
Přihlášky a info: u Zbyška Chromého na telefonu 604976172 

Všechny odvážné vodáky zve  
Zbyšek 
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Ahoj kamarádi pěšáci. Na poslední májový den Vás zvu do asi 
nejmalebnější části Strážovských vrchů, míst plných vápencových a 
slepencových věží, bizardních skalních útvarů a krásných výhledů. Na 
Súlovském okruhu navštívíme Gotickou bránu, Súlovský hrad, 
Obrovskou bránu, Roháč, možná i Šarkaniu dieru a pod skalami na 
loukách bude zase spousta kytek. Prostě bude to pohodová vycházka 
a romantika jak hrom. 
Termín: sobota 31.5.2008 
Program: Odjezd z Uherského Hradiště od Zimního stadionu v 7:30 hod. 
Přejezd auty přes Považskou Bystricu do Súlova. Z parkoviště v Tiesňavě 
už pěšky po turistických značkách. Celý okruh skalní podkovou zabere 
podle času, který věnujeme kochání se, cca 5 hodin. Je možné cestu 
zkrátit o hodinu nebo to zabalit už na Sůlovském hradě, a to je tak na 
dvě a půl hoďky. Na zpáteční cestě je možné se podívat do Manínské 
a Kostolecké tiesňavy nebo se vyšplhat na ponurou zříceninu 
Považského hradu. 
Co sebou : dobré boty na kamenité a kořenaté chodníky, svačinu a 
pití a pár Sk,- na parkování. Hospoda je až na konci trasy. 
Doprava: vlastními auty - do Súlova je to cca 120 km. 
Přihlášky: do práce tel. 572 652334 nebo e-mail spirit@czub.cz. 

Míla 
 
 
V sobotu 7.června 2008 zvu všechny příznivce kol na cyklovýlet po 
Horňácku. 
Trasa: sejdeme se v 9 hod na letišti v OK 
baru a v 9.15 vyrazíme po stezce do 
Veselí, 
dále Kozojídky, Žeraviny, Tvarožná Lhota 
odtud vystoupáme na rozhlednu Travičný 
a 
budeme pokračovat kolem Letky na 
Vojšické Lúky, pak sešupneme do Malé 

mailto:spirit@czub.cz


 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – KVĚTEN 2008. strana 9 

Vrbky, následuje Kuželovský mlýn a dále cestou necestou do Javorníku, 
Suchovské mlýny, Vápenky, Kamenná bouda, Korytná, Nivnice, Vlčnov 
a Kunovice OK bar. Mám dojem, že to bude asi 90 km a trasa se dá 
zkrátit ze Suchovských mlýnů přes Suchov a Hluk. Jinak je to trasa 
pěkná po rovině a z kopečka do kopečka.  
Tož kdo máte chuť, tak v sobotu 7.6.2008 v 9 hod v OK baru. 

Na všechny se těší    
Dadula 

 
 
 
 

Pokud hydroinženýři z povodí 
Moravy správně naplánují vypouštění 
přehrad na řekách Jihlava a Svratka, 
vydáme se na splutí těchto řek v krásných 
peřejích pod mohelenskou přehradou a 
pod přehradou Vír. 
Termín: 7.-8-června, odjezd v sobotu ráno 
– v 6:00 od Zdravotní školy (aby nám 
neutekla voda z přehrady), návrat v neděli večer 
Doprava: osobními auty 
Ubytování: ve vlastních stanech, v kempu nedaleko přehrady Vír, 
stravování individuální. 
Účastnický poplatek: 150Kč na půjčovné lodí, poplatek v kempu a 
organizaci. Doprava bude hrazena individuálně po dohodě s řidiči. 
Přihlašování a bližší informace: u Paje Polehni na telefonu 604897725. 

Ahoj na vodě   
Paja a Jirka 

 
 
 
Po úspěchu loňské výpravy feratistů Kufru do Raxu bych chtěl toto 
vápencové pohoří 
(obdoba Fatry), situované asi 80 km jižně od Vídně, navštívit znovu.  
Pokusíme se zdolat nejvyšší horu Heukuppe (2007 m) a případně 
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přejdeme celý hlavní hřeben až k lanovce. Při druhé túře projdeme 
opět údolím Hollentalu k chatě Wolfgang Hutte a přes Klobenwand 
zpět. Zkušení jedinci s náležitou výbavou (feratový set + přilba) a bez 
závratí z výšky si mohou vyzkoušet výstup feratou Teufelsbadstubensteig 
obtížnosti B (lehká). 
Pokud byste mohli odjet už v pátek ráno a měli zájem o slezení ferat 
v oblasti Hohe Wandu (vápenec pohoří cestou do Raxu), pak mně 
dejte vědět při přihlašování. 
Termín: pátek - neděle 13.-15.6.2007 nebo 20.-22.6 podle počasí 
Ubytování: ve stanech na veřejném tábořišti Kaiserbrunn (u silnice) 
vybaveného sociálním zařízením (WC, umyvárna s teplou vodou bez 
sprch), 50 m říčka, 100m hospoda. Počet míst je zde omezen prostorem 
(rezervace není možná) a přes víkend bývá zájem horolezců dost velký. 
Poplatek se min.rok nevybíral. 
Stravování: vlastní  
Doprava: vlastními auty Wien –Wiener Neustadt - Neukirchen – 
Gloggnitz – Payerbach – Reichenau –Hirschwand – Kaiserbrunn  (cca 
250 km). Po dálnici toho moc nenajedete, ale pro zjednodušení a 
zrychlení cesty dálnič.známku doporučuji. 
Odjezd: v pátek odpoledne (zájemci o Hohe Wand ráno) dle dohody s 
řidičem 
Účastnický poplatek: 50 Kč (organizační výdaje) – zaplatit na místě  
Cena za dopravu cca. 500 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Doporučuji si sjednat zdravotní pojištění ( pro feratisty zvýšené) a dále 
kvalitní obuv (pohorky) a oblečení. Na  možnost občerstvení po cestě 
příliš nespoléhejte. Na lanovku budete potřebovat cca 8,5 EUR. 
Přihlášky a platby: Laďa Plch nejlépe mailem na 
outdoor.uh@seznam.cz příp. 777767299. 
Při přihlašování sdělte možnosti vzít auto a stan a příp.zájem o Hohe 
Wand (odjezd už v pátek ráno). 

Zve Laďa 
Více informacích najdete na : 
http://www.adrex.cz/ferraty-a-klettersteigy/klettersteigy-v-pohori-rax.html
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=172
http://cestovani.idnes.cz/kde-si-dokonale-nacvicite-feraty-do-alp-dy0-
/igsvet.asp?c=A060529_183936_igsvet_tom

mailto:outdoor.uh@seznam.cz
http://www.adrex.cz/ferraty-a-klettersteigy/klettersteigy-v-pohori-rax.html
http://viaferrata.orionsoft.cz/route.asp?id=172
http://cestovani.idnes.cz/kde-si-dokonale-nacvicite-feraty-do-alp-dy0-/igsvet.asp?c=A060529_183936_igsvet_tom
http://cestovani.idnes.cz/kde-si-dokonale-nacvicite-feraty-do-alp-dy0-/igsvet.asp?c=A060529_183936_igsvet_tom
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Pozor, změna termínu! Odysea se koná v týdnu 19.–26.července. 
Pro letošní Odyseu jsme našli klidné místo v srdci přírodního parku Česká 
Kanada –ubytovnu v Českém Rudolci, mimo rušné a přeplněné kempy. 
Kolem jsou borůvkové a hřibové lesy.V cyklisticky dostupné vzdálenosti 
jsou starobylá města Dačice, Slavonice, Telč, Jindřichův Hradec, jejich 
hrady a zámky a jako vždy spousta zajímavostí. Nejbližší koupací rybník 
je cca 2 km, poblíž hřiště. V ubytovně jsou tří,čtyř a šestilůžkové pokoje, 
společenská místnost a vybavená kuchyňka. Jednáme ale i o možnosti 
zajištění stravování – snídaně, případně polopenze. Tak se těšte a řešte 
už týden volna v tomto termínu. Podrobnosti příště. 

í
l
a

Grant Nadace děti, sport a kultura 
 Kufr i Úsvit podaly na jaře žádost o příspěvek na nákup dalšího 
sportovního vybavení. Resp. přesněji - žádost zpracoval pro obě 
organizace Jirka Müller. Obě organizace obdržely po 20 tisících korun, 
což je velmi optimistická zpráva. Budeme moci tedy obnovit 
horomateriál, nějaký vodácký materiál a další. Dík patří rozhodně 
Jirkovi Müllerovi. 
 

Informace o proběhlých akcích 
 Během posledních týdnů se uskutečnilo několik sportovních akcí. 
Turisti se vypravili pod vedením Ladi Plcha za šafrány do Lačnova. Trasa 
prý byla moc pěkná, ale vzhledem k počasí šafrány nekvetly tak bohatě, 
jak se očekávalo. Vodáci v rekordním počtu 65 lidiček otevřeli Moravu, 
počasí jim naopak velice přálo a Čochtům byl na ně prý hodný. Turnaj 
v ringu byl pro malý zájem zrušen, naproti tomu i přes mírně proměnlivé 
počasí se na 1.máje sešlo kolem 25 cyklistů, kteří si projeli Chřiby a skončili 
tradičně u Hronů na zahradě a ve sklepě. Cykloakce do Novoradek je 
také plně obsazená, snad se také tam počasí vyvede. Úsviťácké 
čarodějky oslavily svůj slet v Chřibech. Jó a málem bych zapomněla na 
dubnový country bál v Mařaticích, jen škoda, že Vás nepřišlo víc 
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KUFR a Úsvit v červnu 
7.- sobota   – Paintbal 
   - Na kole po Horňácku 
7.-8. –víkend  – Jihlava a Svratka 
13.-15 - víkend  – Turistika v Raxu 
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