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Mi l í  přátele, 
 Zač íná nám babí léto, což znamená, že čas hlavních 
dovolených, velkých veder a letních akcí je ten tam. Stejně  
jako kdykol iv j indy, uteklo to jako voda. Úsvit  uspořádal dva 
tábory, tzv. Kufrovku pro náct i leté u Ř ikonína. Nezvykle 
dobře vyšlo i  počasí , o záži tky nebyla nouze, uži l i  s i  to naši  
náct i let í  i  cet i let í  dosytnost i  a hlavně… př i je l i  vš ichni ve 
zdraví . Tábor Úsvit se konal po dvou letech opět  
v Hostýnkách u Držkové. Také zde vyšlo počasí ,  pršelo jen 
jeden den, celotáborová hra se vydař i la se vším všudy, 
tajemství Gohirů  jsme objevi l i ,  panovala výborná atmosféra a 
všichni jsme si  to moc uži l i .  Kufr uspořádal dvě  letn í  
cykloakce. Kola v Kubínkách a kola v Krkonoších. Obě  se 
vydař i ly na jedničku, zájem o tak náročné terény nás lehce 
zaskoč i l .  Bohužel Sněžku jsme nezdolal i ,  a le mysl ím, že 
nikomu to vzhledem k charakteru terénu moc nevadi lo. Zato 
Černou horu jsme pokoř i l i  raz dva, endorf iny nás totálně  
zaplavi ly a všichni v hospůdce na vrcholu vypadal i ,  že jsou 

spokojení a vůbec nic j im 
nechybí ke štěst í .  Na 
počátek podzimu chystaj í  
vodáci  Moravic i ,  pak by 
mě l i  do hor vyrazi t  tur ist i  
a Úsvi t  čeká setkání po 
táboře, lanování ve 
městě… no, pořád se 
něco bude dí t a ani  se 
nenadě jeme a bude tu 
valná hromada. Ale to 
ještě  krapet předbíhám. 

Pěkné babí léto  
přeje Soňa 
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Setkání po táboře 
Ahoj děcka, 
 Setkání po táboře se uskuteční tretí říjnový víkend v sobotu 
17.10. Podrobnosti k odjezdu a návratu vám pošleme emailem a 
vyvěsíme do aktualit na stránky. 
 

Promítání videa z tábora 
Předbežne v úterý 6.října se uskutečním v zasedací místnosti Domu 
u Dvou mamlasů promítání videa z tábora. Přesné datum dáme všem 
táborníkům vědět. Záznamy videa budou pak také pro Vás k dispozici. 
 

Podzimky 
 Také připravujeme podzimní 
prázdniny někde v lese, s kamarády, 
daleko od lidí. Takový malý tábor. 
Podrobnosti v příštím zpravodaji. 
 

Dotace z MŠMT 
 Konečně jsme obdrželi dotace MŠMT na letošní rok. Úsvit 
dostal peníze na činnost, tak investiční dotaci na nákup nových lodí, 
které s již pořídily, jedná se o platové kanoe, jež jsou také členům 
Kufru a Úsvitu k dispozici k půjčení. 
 

Lanování ve městě 
 Ještě nyní na podzim, 28.10., uspořádá Úsvit akci pro děti města 
UH a okolí, odpoledne na lanových lávkách. Dostali jsme na akci dotaci 
Z fondu detí a mládeže města UH ve výši 6 tisíc korun. 
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Ahoj nejen vodáci, vodačky a vodáčata.  
 Protože pro letošek bylo vodáckých akcí málo, naplánovali jsme 
jednu poklidnou vodáckou jednodenku. Jde o splutí Moravice.  
 V letošním roce se nám podařilo zajistit z Duhy (MŠMT) a Nadace 
Děti-Kultura-Sport peníze na nové plastové lodě, takže bychom je chtěli při 
této příležitosti pokřtít... 
 
Termín: neděle 13.9.2009, odjezd předběžně v 5:30 od Zdravotní školy – 
bližší info telefonicky u organizátorů (voda z přehrady Kružberk se má 
pouštět od 9:00 do 13:00) 
Plavidla: Pevné plastové lodě (6), případně KUFRové rafty nebo Pálavy.  
Program: Splutí Moravice od přehrady Kružberk do Žamberka (případně z 
Podhradí do Hradce nad Moravicí) 
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu osob a množství ujetých 
kilometrů. Předpokládáme, že to bude něco kolem 350,- Kč. V poplatku je 
započítána doprava osob, půjčení materiálu, pojištění a doprava lodí. 
Návrat: pravděpodobně kolem 20:30 hod. 
Přihlášky u Paji na telefonu 604897725 

Na vodě se na Vás těší    
čochtani Jiřík a Paja 
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 Jelikož na zorganizování plánované turistiky v době od 26.9. do 
28.9.2009 se nenašel žádný vedoucí, přicházíme s náhradní nabídkou, a to, 
cyklovýletem na Pálavu. Určitě to bude prima, jelikož všude kolem nás bude 
bublat burčák a babí léto bude v plném proudu. Pojedeme nalehko, což 
znamená, že všechny věci povezeme s sebou (na nosiči nebo v batůžku) 
takže budeme absolutně nezávislý na čemkoliv. A teď už konkrétní informace: 
Termín: od soboty 26.9. do neděle 27.9.2009, v pondělí se můžeme ještě 
doma rekreovat. 
Odjezd: z nádraží ve Starém Městě v 7.56 hod sraz si dáme v 7.40, abychom 
mohli zakoupit společnou jízdenku a přesuneme se vlakem do Hodonína. 
Trasa: 1.den z Hodonína na slovenský břeh Moravy a podél řeky pojedeme 
do Brodského, kde se vrátíme na naši stranu a dojedeme až k soutoku s Dyjí, 
dále Pohansko, Břeclav, tam se zastavíme v BILLE na nákup, pak následuje 
Janův hrad, Lednice (prohlídka parku), Apollo, Grácie, Hraniční zámek, kolem 
rybníku Nesyt do Sedlece ( zde ochutnáme výborná Sedlecká vína), Bulhary, 
Nové Mlýny a kolem nádrží do Pavlova a Dolních Věstonic. Ubytovaní a po 
večeří hurá na burčák do některého sklípku. Délka asi 65 km. 
2.den podél Pálavy přes Klenotnici do Mikulova (prohlídka) odtud po signálce 
kolem Sedlece přes Úvaly a Kolonádu do Valtic. Dále Rendezvous, Sv.Hubert, 
Ch.N.Ves, Břeclav, Lanžhot a odtud po naší straně Moravy do Hodonína. 
Z Hodonína buď vlakem nebo zdatnější mohou dorazit až do Hradišťa. Délka 
trasy do Hodonína je 48 km. Jak vidíte bude to pohoda, klídek a burčáček. 
Přihlášky: telefonicky u Daduly Hrona na č. 572544210 nebo mobil 
736680073 do neděle 20.9.2009. 
Účastnický poplatek: ten ještě nevím, bude se odvíjet podle ceny za 
ubytování, k tomu jízdenka a doprava kola, takže počítejme kolem 300 až 400 
Kč. Budu vybírat až na místě. 
V případě deště, což nepřichází v úvahu, se akce nekoná. 
 Všichni přihlášení dostanou ještě přesné informace ohledně 
ubytování. 

Na všechny příznivce kol a burčáku se těší    
Dadula 
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Burčákový pochod zrušen 
 Vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít vedoucího, který by 
pochod uspořádal, budete se muset za burčákem vydat individuálně. Snad 
někdy příště. 
 

Sauna 
  
 
Od listopadu budeme zase 
chodit do sauny. Pravděpodobně 
zase v úterý od 18 hodin na 
zimák. Ceny sauny však rostou, 
takže počítejte letos s 80kč za 
vstup. 
 
 
 
 

 
 

Vánoce 2009 
Ahoj všichni Kufráci, tak nám zrušili ubytovnu v Dolném Kubíně, 

kde jsme počítali s konáním i letošních Vánoc. Hledáme za ni náhradu. 
Pokud někdo máte tip na ubytovací zařízení, které by nám vyhovovalo, 
dejte vědět Mílovi nebo Dadulovi. 
Požadavky: rozumná cena, cca 25 míst (tolik nás v poslední době jezdí), 
možnost přípravy jídla nebo polopenze, společenská místnost pro večerní 
programy, terény pro sjezdování i běžky v dostupné vzdálenosti. 
Termín 27.12.-2.1. 
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 Ahoj děcka. Někteří z Vás mi psali o text Terrignotu. Přináším ho 
zde ve zpravodaji a na setkání po táboře Vám jej přineseme v tištěné 
podobě. Zavzpomínejte na tábor, civilizaci Gohirů, hledání jejich 
pradávného tajemství – Terrignotu. Možná se Vám podaří nechat se jím 
zase unést… 

 

TERRIGNOT 
Drazí Gohirové, 
 Kniha, kterou právě otvíráte, se jmenuje Terrignot. Jsou v ní 
zapsány příběhy, které se skutečně staly. Jsou to obyčejné příběhy z 
prostého života Gohirů, našich předků. Čtěte je pozorně. Přemýšlejte o 
nich. Vracejte se k nim a poučte se z nich. Jen tak může Terrignot do 
vašeho života i do života lidí kolem Vás přinést spokojenost a štěstí. 
 
O Pokoře a Skromnosti: Město Uter leželo odedávna v úzkém skalnatém 
údolí na břehu klikaté řeky Sar. Jednoho dne přiš la velká voda, řeka Sar 
se vylila z koryta a smetla všechny domy stojící na jejím břehu. Jakmile 
voda opadla obyvatelé se začali hádat, jak situaci vyřešit, jak zabránit 
dalším podobným příhodám. Jedna polovina navrhovala postavit nové menší 
domky dále od řeky, více ve stráni. Druhá strana nehodlala přírodě 
ustoupit, navrhovala postavit větší a bytelnější domy na starém místě a 
řeku prohloubit a narovnat její koryto. Nakonec nedošli k dohodě a tak 
první polovina postavila malé domky více ve stráni a druhá polovina 
změnila koryto řeky a postavila bytelné domy. Uběhlo několik suchých let 
a opět mohutně zapršelo. Nové, hluboké koryto uneslo hodně vody, ale na 
sílu živlu nestačilo. Voda se vylila ze břehů znova. A znova udeřila ničivou 
silou. Takovou silou, že ani nové velké domy to nevydržely a opět se 
změnily v hromadu kamení. Malé domky ve stráni vydržely a staly se pak 
přechodným domovem i sousedům, kteří znovu přiš ly o střechu nad hlavou. 
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O Aktivitě: V městě Kvitu žili dva mladí Gohirové Kimo a Gib. Kimo 
pocházel z mnoha dětí a chudých poměrů. Byl od malička zvídavý, 
neposeděl, všechno ho zajímalo, pořád se na něco ptal, brzy četl, rád 
chodil do ven a pozoroval lidi, přírodu, rád chodil do školy, zkoušel nové 
věci, chodil s dětmi na hřiště, připravoval kamarádům hry, doma pomáhal. 
Gib pocházel z bohaté rodiny. Měl všeho dostatek, příliš nevycházel 
z domu, všechno měl doma k dispozici, nic ho nenutilo se postarat sám o 
sebe. Také ho ale nic moc ho nezaujalo, do učení se musel nutit - měl 
soukromé učitele, nerad se hýbal, nechal se často obsluhovat. Jednoho 
dne do města přijel mistr cechu obchodníků a řemesel a vybíral z čerstvě 
dospělých mladých mužů adepty pro vstup do učení do některých cechů. 
Gib si myslel, že vzdělání a postavení rodičů mu automaticky zajistí místo 
na studiích. Mistr cechu obchodníků hledal však člověka nejen chytrého, 
ale i zvídavého, samostatného, pracovitého, s elánem. Zůstal několik 
týdnů ve Kvitu a pozoroval život. Nakonec si ze všech mladíků vybral 
Kima. 
 
O Svobodě a Odpovědnosti: Je tomu už hodně dávno. Dva městské státy 
Raman a Trák se rozkládaly v těsné blízkosti. Vůdce Ramanu, ačkoliv měl 
k dispozici rozlehlá území, neustále vyvolával spory o hraniční oblasti. 
Vůdce Tráku nerad vstupoval do válek, ale bít město a lid, to zas 
nenechal. V Ramanu vládla pevná ruka, poddaní pracovali mnohdy zadarmo 
pro vůdce, byli biti, nedostávali najíst, platili vysoké daně. Vůdce Tráku 
byl k lidem uctivý, za práci zaplatil, zajímal se o potřeby lidí, zajímalo ho, 
kdo je na co dobrý a co koho baví. Daně se platili podle přesných pravidel. 
Když pak opravdu došlo na válku, opevnění stavěná slabými zotročenými 
lidmi z Ramanu byla chabá, zbraně nekvalitní a bojová morálka téměř na 
nule. Naproti tomu Trákové byli zdraví, silní, jejich hradby pevné a 
oddanost vůdci obrovská. Tak se i stalo, že po mnoha prohraných bitvách, 
obyvatelé Ramanu utekli do Tráku a město Raman nakonec úplně zaniklo. 
 
O Porozumění: Ve městě Graba náhle onemocněl moudrý správce Kaleb. 
Žádný z doktorů si s jeho nemocí nevěděl rady. Míchali a předepisovali 
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lektvary, které by jeho bolení hlavy, nohou, břicha, srdce, třesení těla a 
nechutenství vyléčilo. Nic nepomáhalo. Až jednoho dne zavítal ke správci 
moudrý šaman. Sedli si spolu, šaman jej nijak tělesně nevyšetřoval, jen 
požádal Kaleba, aby mu povídal o životě, o tom, na co myslím a co se mu 
honí hlavou. Kaleb se nejdříve divil, ale pak se dal do povídání. Když se 
dostal k nedávné příhodě, kdy skupinka obyvatel odsoudila jeho 
rozhodnutí, poničila mu ve zlobě dům i zahradu a opustila město, 
rozplakal se. „Jsem špatný člověk, jsem k ničemu, všechno jsem pokazil“ 
naříkal.  Moudrý šaman ho nechal povídat o příhodě. Pak se ho zeptal: 
„Zkus mi popsat, jak si představuješ člověka, který je špatný a k 
ničemu... jak vypadá, projevuje se, jak se chová k lidem, k sobě...“ Kaleb 
se tomu podivil a zkusil si takového člověka představit. „Takový člověk 
myslí jen na sebe, nepracuje, lže, hledí, kde by co získal zadarmo, ostatní 
jen využívá, pije alkohol a nedbá o sebe, druhým se vysmívá a nezáleží mu 
na lidech“. „Moc pěkně jsi mi to popsal“: pravil šaman, “ a teď mi řekni, 
jak moc se tvůj život shoduje s tímto popisem“. Kaleb byl touto 
myšlenkou velice překvapený a dlouho o ní přemýšlel. Šaman pak za ním 
docházel ještě několik týdnů a dál si takto povídali. Kalebovi bylo lépe a 
lépe, až se nakonec úplně uzdravil. 
 
O Přátelství: Skupina mladých umělců vyrazila do hor za inspirací, 
studovat a malovat krajinu. Dobře se všichni znali, vládla mezi nimi dobrá 
nálada. Jeden z nich, Krep, skupinu vedl. Byl průbojný, vtipný, pohotový a 
také hodně bohatý. Ostatní k němu vzhlíželi, chovali se přátelsky, usilovali 
o jeho přízeň a náklonost. Jiný mladík ze skupiny, jmenoval se Duk, byl 
zamlklejší, uzavřený, držel se skupinou, ale nikdy toho moc nenamluvil. 
Trochu napadal na jednu nohu. Nikomu nijak zvlášť nevadil, ale nikdo jeho 
blízkost příliš nevyhledával, byl pro ostatní nezajímavý. Jednou v 
podvečer, když rozptýleni malovali usínající krajinu, se náhle ozvalo volání 
o pomoc. Krepa napadl malý medvěd. Skupina zkoprněla. Duk vyrazil a 
ponoukal kamarády, aby šli Krepovi na pomoc, malého medvěda přeci více 
mužů s noži lehce přemůže. Nikdo se k němu však nepřidal. Duk bojoval 
spolu s Krepem ze všech sil. Nakonec se jim podařilo medvěda přemoci. 
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O Toleranci: Ve městě Espes žil bohatý kupec. Jednoho dne přišel do 
města cizinec a usadil se v sousedství kupce. Měl dlouhé vlasy, černou 
barvu kůže, pestře se oblékal a každého večera klečel u ohně a hlasitě si 
zpíval. Kupec jej považoval za blázna a začal se mu vysmívat, pomluvil jej 
u sousedů a ti se mu začali vysmívat a pokřikovat na něj také. Nakonec 
jejich nový soused přestal přes den z domu úplně vycházet. Brzy nato 
však musel kupec na delší dobu odjet za prací na druhou stranu země do 
města Cheby. Usadil se ve volném domku, když tu, kdykoliv vyšel ven 
posedět, číst nebo pracovat na dvoře, se objevili jeho žlutí sousedé - 
domácí a začali na něj volat, že je bílá krysa a blázen. Cítil se velice 
špatně, zhubl, zeslábl, tesknil po domově. Když konečně mohl domů odjet, 
jeho první cesta vedla k sousedu s dlouhými vlasy. Pokorně se mu omluvil 
a podal mu ruku. Soused jeho vstřícný krok přijal. 
 
O Harmonii: Ve městě Kvitu se lidé dožívali vysokého věku. Naproti tomu 
v Ramanu umírali velice mladí. Mnoho lidí z okolních měst začalo zajímat, 
čím to je. Jestli snad nějakými kouzelnými léčivými prameny nebo lepším 
vzduchem. Do obou měst se jednoho dne vypravil mistr cechu vědeckého. 
Když přišel do Ramanu uviděl, jak lidé celé dny tvrdě pracují, nemají čas 
na spánek, jí jen 1x denně, a aby si ulevili od zátěže a bolesti zad holdují 
alkoholu a kouření tabáku. Nemají čas na své přátele, nesportují, nedbají 
o hygienu a nechodí do školy. Hodně jich bylo nemocných a smutných. V 
Kvitu se mu naskytl zcela jiný obraz. Lidé poránu cvičili a dopřávali si 
ranního čaje a lehké snídaně. Většinu dne pak pracovali, ale v pravé 
poledne se setkávali s přáteli u jídla. Po práci chodili ven, odpočívali na 
zahradách, četli a setkávali se při družných debatách. Víno pili jen 
střídmě a dopřávali si pravidelného spánku. Ve dny volna chodili do 
přírody a navštěvovali lázně. Vědec nepotřeboval dlouhého zkoumání, aby 
pochopil, co je třeba k dlouhému a spokojenému životu. 
 
O Odvaze: V přímořské usedlosti Itar žil rybář Radim. Jeho rod tam žil 
od pradávna, otec i děda byli rybáři. Ryby měl vždy čerstvé a lidé si je od 
něj rádi kupovali. Byl to tichý, slušný chlapík, vychovával v ústraní 3 děti. 
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Do hospody nechodil, rvačkám se vyhýbal a ve válce nebyl. Sousedé je 
moc neznali, přesto si o něm povídali, je je to takový malý strašpytel. 
Jednou se stalo, že do vesnice přitáhli zbohatlí povaleči z města. Všimli 
si místní bláznivé tulačky Gréty a začali se jí vysmívat, pak ji napadli a 
tloukli ji. Byli silní a po zuby ozbrojení. Žádný z místních obyvatel se 
Gréty nezastal, všichni dělali, že se jich to netýká. Když tu náhle Radim 
vystartoval a zakřičel na ně: „Nechejte ji být, nebo vás mečem 
probodnu“. Celá vesnice zůstala stát v údivu, když Radim s mečem v ruce 
vlastním tělem bránil tulačku Grétu. Výrostci chvíli zaraženě stáli, když 
ale viděli, jak se místní vesničan dokáže postavit k boji, raději se stáhli a 
z vesnice odtáhli.  Skutečné odvahy moc neměli. Vesničané i nadále 
chodili k Radimovi na ryby, nikdo si však už nemyslel, že je zbabělec. 
 
O Vytrvalosti: Boháč Hugo z městečka Chimén vyhlásil jednoho dne pro 
žáky místní školy soutěž. Kdo zvládne doběhnout z náměstí na vrchol 
útesů nad městem dříve než se písek v hodinách 12x přesype tam a zpět, 
tomu zaplatí další studia v hlavním městě. K prvnímu pokusu se sešly 
desítky chlapců, nikomu se však napoprvé nepodařilo limit splnit. Další dny 
se k pokusům scházelo čím dál tím méně žáků a stále se nikomu nepdařilo 
doběhnout dříve než se hodiny 12x přesypaly. Většina chlapců usoudila, 
že to není možné a další pokusy vzdali. Sančo Midola patřil při prvních 
pokusech k průměrným běžcům. Poprvé se hodiny přesypaly 17x než 
dosáhl vrcholu. Uvnitř byl však přesvědčen, že limit dosáhnout lze. 
Zkoušel na útesy doběhnout každý den, někdy i vícekrát - za slunce, 
bouřky, větru. Nevzdával se. Pořád se mu však nedařilo  být rychlejší než 
písek v hodinách. Běhal už téměř rok. Jednoho podvečera vál příjemný 
vítr a bylo pod mrakem. Sančo pořád myslel na školu a studia, pocházel z 
chudé rodiny a zaplatit školu bylo pro jeho rodinu nemožné. Ten večer se 
cítil velmi dobře a tak vyrazil. Běžel ze všech sil, do roztrhání těla. 
Vypadalo to, že už mu docházejí síly, ale běžel dál, další a další krok k 
vrcholu, ještě a ještě a ještě. A jakmile se písek podvanácté dosypal, 
Sančo stanul na útesech. Dokázal to. Nebylo to podvodem, nebylo to 
talentem, bylo to díky síle vůle a vytrvalosti. 
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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:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

 
 
 
 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová  608 056 938 
    
Vedoucí Broňa Klementovaklement.brona@centrum.cz 774 151 797 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová Masa.hronova@seznam.cz 776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

Předseda Úsvitu:   
 Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
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KUFR a Úsvit v říjnu 
 
17. – sobota         - Setkání po táboře 

            28.  - streda                     - Lanování ve meste 
            29.10.-.1.11.delší víkend   - Podzimní prázdniny                  
            31. - sobota           - Setkání vedoucích 
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