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KUFR a ÚSVIT v KVĚTNU 2004 
• každou středu  
  • Setkání dětí v klubovně 
• 1. – sobota • Prvomájová kola 
  • KUFR v ringu 
• 2. – neděle  
  • Otvírání Moravy 
• 8.-9. – sobota - neděle  
  • 4.akce pro náctileté - sport 
• 7.-9. – sobota – neděle 
  • Cyklistika v Bílých Karpatech 
• 14.-16. – víkend 
  • 9.dětská akce 
• 15. – sobota 
  • Pěší výlet na Vršatec 
• 21. – 23. – víkend 
  • Přechod Strážovských vrchů 
• 21. – 22. – pátek - sobota 
  • Bambiriáda 2004 
• 29. – sobota 
  • Svatá voda – pěší výlet 
• 28.-29. – informace u  Avdy 
  • 5.akce pro náctileté 
• 29.5. – 5.6. – týden 
  • Chorvatsko 2004 
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Vážení a milí přátelé,  
 hlavní šéfredaktor tohoto zpravodaje Soňa se na celý měsíc 
jela mrknout k protinožcům, a tak psaní úvodníku zůstalo na mně. 
Využiji toho k malému ohlédnutí za naší činností od valné hromady, od 
které již uplynulo neuvěřitelných pět měsíců. Zima byla plná sněhu, 
kromě oblevy na jaráky, krásná a dlouhá. Akce, které se naplánovaly, 
se většinou uskutečnily a byly i dobře obsazeny. Největší zimní akcí byly 
Jaráky, kde se nás sešlo 62 a i přes nepřízeň počasí jsme si užili. Snad 
nejlepší za posledních 10 let byla Skalka, Vranča nás přivítala sluncem 
a prašanem a Pustevny sluníčkem a krásnou stopou. Trochu nás 
zklamala Vysočina, kde sníh nebyl nejlepší, ale Maršovská rychta 
všechno napravila. Byly ovšem i akce, které se pro malý počet 
účastníků musely zrušit. Hlavně mne mrzí Jeseníky, kde sněhové 
podmínky byly ideální, ale přihlášených bylo pouze 25 a na Kubínku, 
kterou jsme zařadili mimo plán, se přihlásilo jen 5 účastníků. 
Samozřejmě, že vedení obou sdružení, kromě organizování zájmových 
akcí, čekala spousta prací méně záživných, ale nutných. Byly 
provedeny účetní uzávěrky a podána daňová přiznání za r.2003 za 
obě sdružení. Podařilo se zdárně vyúčtovat dotaci r.2003 na Kraji Zlín a 
dary od města Uh.Hradiště. Zároveň na město Uh.Hradiště byly 
podány nové žádosti o dar a nyní už známe výsledek, takže jak Kufr 
tak Úsvit obdržel po 10.000 Kč, dobrá každá kačka. Úplně opačně 
dopadla naše  žádost na KÚ Zlín o dotaci na Jaráky, tam jsme 
nedostali ani cent. A teď ještě krátce, co nás čeká při jarní údržbě 
materiálu. Technické prohlídky obou vleků, odstranění některých 
nedostatků na vleku na kola, oprava střechy, která nevydržela nápor 
sněhu, oprava vodáckého materiálu a vyklizení autobusu, abychom 
jej mohli zpeněžit. O možnosti přispět každý svou troškou do mlýna 
budete včas informováni a rádi uvítáme každou ruku, třeba i v sádře. 
Jistě jste si všimli dvou nových rubrik ve zpravodaji, které Vás určitě 
pokaždé potěší, a to Mirčina kulturníčku a Žabina miš-maše. Pokud 
máte někdo nápad a zájem obohatit zpravodaj, jste vítáni. A na závěr 
tohoto úvodníku, který mne zcela vyčerpal, Vás všechny osobně zvu 
na připravovaný country bál, přijďte, pokecáme, trošku popaříme, 
zakřepčíme v rytmu i mimo, no prostě si uděláme radost.  

Tak ahoj   
Dadula 
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Milé dámy, nažehlete krásné sukně a korzety  
Vážení pánové, oprašte kolty a sombréra 
 zveme Vás na nultý (možná pak tradiční) KUFRÁCKÝ 
COUNTRY BÁL, tak se přijďte pobavit, pořádně si zatancovat, ať 
konečně po zimě rozhýbeme ztuhlé klouby a rozproudíme zmrzlou 
krev, protože je jaro a k tomu country prostě patří. 
Termín: pátek 30.4.2004 od 19:00 hod 
Kde: sál v Mařaticích naproti ZŠ  
Hraje: AMALGAM  
Vstupné: 80kč 
Tombola: kdo co do ní nabídne - to donese! 
Občerstvení: v bufetu zajištěno. 

 Všechny příznivce Kufru a country zvou    
   BABY 

 
 

 
Tak jako v předešlých letech i letos pro Vás amatérský 

neorganizovaný ringo klub v čele s Jiříkem Müllerem jr. chystá jarní 
pohodovou, pohybovou, úsměvnou, koordinovanou i 
nekoordinovanou, napínavou, adrenalinovou, ale i odpočinkovou a 
sluníčkovou sportovní akci – turnaj v ringu. Tentokrát již 6. ročník. 
Pravidla hry: Ringo je týmová hra určená dvou nebo tříčlenným 
týmům. Hra probíhá na volejbalovém hřišti, s volejbalovou sítí. Hraje 
se dvěma gumovými kroužky a cílem hry je umístit tyto kroužky do 
pole soupeře. Podání probíhá na odpočítání z obou zadních čar. 
Hráč může zachytit ringo jednou rukou, udělat jeden krok a ringo 
odhodit. Let ringa musí připomínat let disku. Ringem se nesmí 
dotknout spoluhráče ani země. Hráč může držet ringo libovolně 
dlouho, avšak pokud jsou obě ringa na stejné straně můžou 
protihráči odpočítávat do 5 a hráč je nucen do této doby ringo 
odhodit. Za každé dopadnuté ringo se počítá 1 bod, hraje se na dva 
vítězné sety do 30 bodů. Podrobnější informace budou podány na 
hřišti. 
Termín: sobota 1.května 2004  
Místo konání: hřiště v areálu Aeroklubu Kunovice před OK barem 
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Program:  
8:30 až 9:00 hodin prezence 
9:00 hod. zahájení a vysvětlení pravidel, hrací systém bude určen 
podle počtu přihlášených týmů V průběhu dopoledne a části 
odpoledne se bude hrát, v období mezi sety můžete posedět v OK 
baru, kolem poledne se budou opékat špekáčky. 
Po skončení turnajů bude vyhlášení výsledků a volná zábava. 
Přihlášky a informace: Stačí se telefonicky ozvat do pátku 23.4.2003 
k Jiřímu Müllerovi na tel. 736176628 nebo večer domů 572 556 047. 
Nejlepší je přihláška ucelených tříčlenných týmů, není však 
podmínkou, mohou se přihlásit i jednotlivci, kteří nakonec vytvoří 
další tým přímo na místě. 
Startovné: 30,- Kč za osobu. 

Na setkání se těší     
Jirka, Pavel a  

celý amatérský ringo klub UH 
 
 
 
Ahoj vodáci, 
 Jaro už je skoro tady, i když teploty venku tomu zatím ještě 
před nedávnem nenasvědčovaly, dokonce to vypadalo, že se po 
Moravě pojede spíše na bruslích…Přesto je měsíc duben měsícem, 
kdy tradičně zahajujeme vodáckou sezónu, usmiřujeme čochtana a 
užíváme si s přáteli dobré pohody na vodě i na suchu… takže tomu 
tak bude i letos. 
Termín: neděle 2.května 2004 
Doprava: individuální, nejlépe vlakem do Spytihněvi  
Odjezd z UH v 8:03 hod. 
Plavidla: Kanoe a rafty zabezpečuje pro včas přihlášené KUFR. 
(pouze dovoz , ne foukání…) 
Program: 10.30 hod. ceremoniel odemykání Moravy, po té splutí 
Moravy po ústí Baťova kanálu. Na konci posezení v zahrádce u 
baťáku. 
Účastnický poplatek:  
dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč 
Přihlášky: telefonicky u Pavla Polehni na tel. 604 897 725. Při 
přihlašování uveďte jakou lodí chcete jet, výběr lodi závisí 
samozřejmě na pořadí přihlašování – kdo dřív přijde, ten dřív mele… 

Na Moravě ahoj  Pavel a Jirka Müller jr. 
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Sportovní víkend 
Ahoj mládeži, 
 další ze série akcí pro náctileté bude věnována sportu a 
kolektivním hrám. Doufáme, že jaro bude na počátku května 
v plném proudu a my budeme moci změřit síly v celé řadě turnajů. 
Plánujeme velmi nabitý program, večer posezení u ohně, zpívání, 
povídání… 
Termín: sobota a neděle 8. - 9. května 2004  
Místo konání: základna Družba – Smraďavka 
Ubytování: v chatkách  
Doprava: na kolech – jedná se o sportovní víkend!!! 
Strava: společná 
Účastnický poplatek: 130,- Kč 
Program: volejbal, přehazka, ringo, indiaca, lakros, fotbálek, 
petanque, vybiša a další neznámé kolektivní hry 
Přihlášky: u Jirky Müllera do pondělí 26.4.2004 na tel. 736176628. 
Upozornění: Nutné je z bezpečnostních důvodů mít na kola 
cyklistickou přílbu!!! Vřele doporučujeme si ji pořídit co nejdříve, 
protože hlavu máte jenom jednu a stejně na cyklotábor v létě bude 
nezbytná!!!  

Sportu zdar Avda 
 
 
 
Milí cyklisti, kolaři, loučkaři, chrti…přátelé, 

I letos pojedeme tradičně cestou, necestou ... polem, 
nepolem ... do Sadů pod třešeň ... 
Termín: sobota 1.5.2004 
Sraz: 9.45 hod u Kokavců ve Staré Tenici (první pivo). 
Trasa: cca 50 km - pojedeme směrem na Komárov, 
Pohořelice........Sady. 
Tam opečeme špekáčky, které si přivezete, ochutnáme vínko za 
stálé ceny, no a hlavně "chlapi poobtúlajú baby, aby jim neuschly". 
Důležité s sebou: helmy, pojízdné kolo, pití, kapesné, mapu, dobrou 
náladu. 

Těší se   Máša 
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 Doplnění informací pro ty,kteří se již na akci přihlásili,ale 
možné je ještě se přihlásit,pár míst je stále volných. 
Termín: 7.-9.května. 
Ubytování: v turistické ubytovně v areálu ZD Štítná ve čtyřlůžkových 
pokojích. Pro ty kdo neznají místopis:Štítná se rozkládá podél silnice 
ze Slavičína do Bylnice.Areál družstva je při výjezdu z obce směrem 
na Bylnici vpravo./na jeřábu tam visí kabina vrtulníku/. 
Stravování: individuální /v ubytovně je kuchyňka/,ve Štítné dobrá 
hospoda u Sv.Jana,v Brumově a Val.Kloboukách jsou také hospody/ 
nebude to jak na Vysočině☺./ 
Doprava: individuální, vlastními auty, nebo vlakem /z Kunovic 18:18, 
přestup v Bojkovicích cílová stanice Popov/ pak cca 2km do Štítné 
už na kole. POZOR ! sraz všech účastníků je v pátek 7.května 
do19:30hod na parkovišti před areálem ZD. 
Cena: 270,-Kč na ubytování a organizaci se bude vybírat v pátek po 
příjezdu.Případně je možné přijet v sobotu do 9:00hod ráno /cena 140,-/. 
Přihlášky: ještě je možné se přihlásit telefonicky: dopoledne 572 
652335 nebo navečer 572 641128 u Špiritů. 

Namažte si řetázky ať nerušíme probouzející se přírodu  
a seřiďte brzdy Míla 

 
 

 

Pojďte se s námi projít rozkvetlou jarní přírodou Bílých Karpat.  
Termín: sobota 15.5.2004.  
Odjezd: vlakem z nádraží v Uherském Hradišti v 5:32 hod do Brumova 
(víme je to brzo, ale jinak se tam nedá rozumně dostat) - přijďte dřív 
kvůli vyřízení společné jízdenky.  
Trasy: Z Brumova po žluté, červené a modré značce na Vršatec. Tady si 
prolezeme vršatské bradlo a zbytky hradu,vystoupíme na druhý nejvyšší 
vrchol Bílých Karpat – Chmelovou (922 m.n.m.), občerstvíme se ve 
Vršateckém podhradí v hospůdce a pak už hajdy zpět po modré a 
červené do Sidonie a Vlárského průsmyku na vlak. Celkem to dělá cca 
24 km což je i pro matky s dětmi, důchodce a turisty máčky brnkačka.  
Odjezd z Vlárského průsmyku v 15:49. Návrat do Hradiště v 17:37 hod.  
Přihlášky: Svůj záměr zúčastnit se sdělte telefonicky Elišce Létalové 
572593141 nebo Evě Vlasatíkové 572540456 ve dnech 12.-16.5. To 
kdyby se něco změnilo.     Eliška a Eva. 
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Ahojte, 
 Tak jdeme do finále. Pána prstenů vystřídal Titanic a nyní se 
nacházíme v. Jsme na počátku 8. filmu. Někteří z Vás si vzpomenou, 
že patroni filmového zákulisí mluvili o magické devítce, které se zdá 
se povážlivě blížíme. Chcete-li vědět, co se bude dál dít, neváhejte 
a pojeďte na další víkendovku… 
Termín: 14.-16.května 2004  
Místo konání: základna Provodov a okolí 
Ubytování: stará opravená fara v Provodově 
Odjezd: autobusem v pátek v 17:43 hod. 
Sraz: 23 min. předem kvůli nakládání zavazadel pod kaštany tj. 17:20 
hod. 
Návrat na vlakáč: v neděli v 16:44 hod 
Účastnický poplatek: 200,- Kč (doprava, ubytování, strava, 
organizace, pojištění) 
S sebou: spacák, karimatka, pláštěnka, baterka, hygiena, ešus, 
lžíce… korálky na krk, tajemné předměty, svačina na 1. den, malý 
batůžek na túru, láhev na pití… 
Přihlášky: u Soni na tel. 572 555 360 nebo 604 604 329 do pondělí 
10.5.2004     Na všechny se těší  Avda 
 
 
 Po loňském úspěšném přechodu pohoří – Velké Fatry – 
jsme pro vás v letošním roce připravili jarní přechod jiného 
slovenského pohoří – Strážovských vrchů… 
Trasa: předpoklad: Trenčanské Teplice – Čimany – Vaškovské 
sedlo – Kľak – Martinské hoľe – Strčeno - … 
Termín: pátek 21.5.2004 – neděle 23.5.2004 
Doprava: dle počtu přihlášených, pravděpodobně hromadnou 
dopravou s odjezdem v pátek busem 6:05 z autobusového 
nádraží v Uh.Hradišti, návrat tamtéž v neděli pravděpodobně 
18:35. 
Účastnický poplatek: předpoklad 420,-Kč 
Ubytování: jednu noc ve volné přírodě (stany možno zapůjčit 
z KUFRu), druhou noc pravděpodobně v campu. 
Přihlášky: U Pavla Polehni do 18.5.2004 na telefonu 604 897 725 

Na všechny se těší  Pavel a Jirka 
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Vážení poutníci staří, mladí, 
 tentokrát se vydáme na slavné poutní místo „Svatá voda“ 
(pití neberte, vody bude dost). 
Termín: 29. 5. 2004 (sobota) 
Odjezd: z vlakového nádraží do Zlína v 8:03 
Návrat: 16:59 (odjezd z Malenovic- Zlín v 16:21) 
Program: Od nádraží ze Zlína kolem zimního stadionu, kde se 
objeví modrá značka na „Tlustou horu“, kde si děti zaskotačí 
v areálu mostečků, prolézaček, žebříků aj. Pak u Boudy po zelené 
značce na kopaniny a krásnou lesní cestou až k poutnímu místu- 
Svatá voda, kde pojíme poslední zbytky jídla, zapijeme zázračnou 
vodou a vydáme se po žluté na starobylý hrad nad 
Malenovicemi. Pokocháme se pohledy , od hradu sejdeme na 
stanici Zlín- Malenovice. 
 Túra není náročná, asi 15,5 km. Je vhodná pro mladé, 
staré, chromé, zdravé i nemocné. Na převelikou účast se už 
dneska těší všichni, aj já-  Jožinko 

 
 

 
 Po loňském zdařilém splutí obou řek připravujeme i letos 
vodácký zájezd na splutí těchto řek. V sobotu se na řece Jihlavě 
bude pouštět vodní nádrž Mohelno, v neděli  se pouští vodní nádrž 
Vír na Svratce.  
Plavidla: Pevné lodě nebo rafty. Možno plout na vlastních i 
KUFRových „strojích“.  
Odjezd: sobota 5.června v 7:30 od Zdravotní školy (dle počtu 
přihlášených pravděpodobně osobními auty), návrat v neděli 
6.června pravděpodobně kolem 18:00. 
Ubytování a jídlo: stravování každý na vlastní pěst, ubytování ve 
stanech v Rekreačním středisku Jitřenka – Vír. Stany je možno zapůjčit 
z KUFRu. 
Přihlášky a bližší informace u Pavla Polehni na mobilu 604 897 725 
Účastnický poplatek: v závisloslosti na počtu ujetých kilometrů, 
předpokládáme 350,-Kč pro dospělé, děti 250,-Kč s vlastní lodí o 50,- 
Kč méně. 

Na všechny vodáky se těší Paja a Jirka 
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!!! Pro účastníky zájezdu do CHORVATSKA !!!! 
 

 Máme poslední 4 volná místa na Chorvatsko. Zájemci, 
přihlaste se co nejdřív Zoji na níže uvedeném čísle. 
Do konce dubna 2004 je třeba odevzdat:  

  doplatek 1.650,- Kč 
  + 350,-Kč - dospělí účastníci připlatí pobytový poplatek,  
  + 150,- Kč pokud chcete vyřídit pojištění - číslo PASU, rodné 
  číslo a adresu 

 Podrobné pokyny účastníci dostanou 14 dní před odjezdem 
poštou. 
Kontakt: Místní knihovna Babice tel. 572 585 138 nebo mobil: 
736 680 073 

Zoja 
 

 
 

Termín: 17.- 24. července (tentokrát už definitivní) 
Místo: kemp Dřevíč na okraji Hronova (rovněž definitivní) 
Ubytování: ve čtyřlůžkových chatkách (zajištěno pro čtyřicet 
lidí, případní další zájemci si budou muset postavit stany); po 
loňském úspěchu v Kacanovech je i zde v areálu koupaliště. 
V chatkách jsou umyvadla s obojí vodou, v kempu je 
společná kuchyňka (bez nádobí), obchod s potravinami, 
vařící restaurace a hřiště na volejbal a tenis. Teplá voda 
celodenně (na mincovníky), prostě takřka idyla. 
Co se nám v tomto kraji nabízí: jak už psal Dadula minule, je 
toho hodně k vidění a poznávání. Přírodní zajímavosti- Teplické 
a Adršpašské skály (proč bychom se jich báli), Broumovské 
skály, Gory Stolowe v Polsku, hrady, zámky, muzea- Náchod, 
Jaroměř, Ratibořice, Kuks, Babiččino údolí, Safari ve Dvoře 
Králové, pevnosti na Polské hranici (Dobrošov) Jiráskova 
světnička a další, co si nemůžu teď vzpomenout. Myslím, že na 
týden cyklistických a pěších výletů je toho víc než dost, už teď 
mě z toho bolí nohy. Autobus tentokrát zřejmě k dispozici mít 
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nebudeme, ale nezoufejte, i do vzdálenějších míst se dá i 
s dětmi dostat pohodlně vlakem nebo autobusem.  
Účastnický poplatek:1.450,- Kč je za ubytování v chatkách, 
dopravu autobusem a organizaci, zlatka a mláďata do 26 let 
mají slevu 200,- Kč. Cena za ubytování pod stany nebo 
s vlastní dopravou bude řešena individuálně vedením. 
Přihlášky: u Máši Hronové na tel. 572 578 075 zaplacením 
zálohy 500,- Kč za osobu. Po dohodě je možno platit každou 
středu od 18 do 19 hodin v kufrovně. Zbytek doplatíte na místě 
po příjezdu. 
Rozjednané máme i koupací počasí, tak neváhejte a rychle se 
hlaste, kdo zaváhá, nejede! Připravujte bicykly, krémujte 
pohorky! Na setkání u Jirásků se těší 

Máša a Míla 
 

 
 

 
Ahoj děcka a rodičové, 

blíží se léto a s ním i plánování dovolených a prázdnin. 
Přináším Vám tedy informace o letošním letním táboře, abyste 
měli dostatek času jej do svých plánů zapracovat. Z důvodů 
obsazenosti základen jsme museli termín tábora posunout až na 
3.turnus. 
Termín: sobota 31.7. – sobota 14.8. 2004 
Místo: Jindřichohradecko, oblast České kanady, základna je 
mimo civilizaci, nejbližší vesnice 2,5 km. 
Doprava: autobusem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou 
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.200,- Kč.  
Přihlášky budou od konce března k dispozici u Jirky Müllera, zálohu 
(500 Kč) nutno zaplatit do 15.5.2004 (nejlépe však co nejdříve), 
pouze ti, kterým bude celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu 
neplatí, celá částka musí být zaplacena do 15.6. 2004. 
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– Jeseníky na kolech 
 
 Letošní náctníci proběhnou tradičně opět na počátku 
července. Tentokrát pro Vás připravujeme cykloturistický tábor 
v Jeseníkách. Nebojte se, každý si bude moci zvolit náročnost 
programu dle výdrže a fyzické výkonnosti. Trošku se zapotíme, 
ale o to přeci jde. Nebudeme ale jen jezdit na kolech, vyjdeme si 
na túry a zahrajeme pár tvrdších her, posedíme u ohně, 
zahrajeme nějaké kolektivní sportovní hry..ale hlavně, budeme 
zase spolu a snad i v pohodě. 
Termín: sobota 3.7.-neděle 11.7.2004  
Ubytování a strava: V turistické základně – zámeček Karlov. 
K dispozici kuchyňka, kolárna, sprchy, ohniště… Strava společná, 
vaříme dohromady 
Doprava: částečně vlakem, částečně na kole, která s námi 
pojedou jako spoluzavazadlo. Bagáž pojede na místo autem. 
Účastnický poplatek: 1.400,- Kč (doprava, strava, ubytování, 
pojištění, organizace) – zaplatit celou částku je nutno do 
15.6.2004, zálohu 500,-Kč (pro ty, kterým částku nebude platit 
zaměstnavatel) do 15.5.2004. 
Přihlášky a platby: u Jirky Müllera – tel. 736176628. 
Upozornění: Naprosto nezbytná bude na kola cyklistická přílba!!! 
Z bezpečnostních důvodů nelze účast bez přílby tolerovat!!! 
Známe Vás jací jste divočáci a tak máme zájem o zdraví vašich 
ctěných hlavinek!!! 

Ahoj na kolech  
Avda 
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Úřední hodiny 
  Každý týden je možno ve středu od 17 do 18 hodin v kufrovně 
řešit, vyřizovat… nejrůznější problémy a požadavky Vás - členů s námi 
– vedením.  

Brigáda na údržbě materiálu 
  V úterý 11.5. v 16:00 hodin se uskuteční v areálu v Kunovicích 
za OK barem brigáda na údržbu společného materiálu Kufru a Úsvitu 
– lodě, rafty, vleky, stany…atd. Je nutno opravit střechu skladu, začít 
připravovat vlek na kola, aby byl včas připraven na Odyseu a 
vodácké vybavení. Dostavte se v co největším počtu v pracovním 
oděvu. 

 Přijďte pomoci i Vy.   Vedení 
Tanečky v búdě 

  Každou neděli se ve Slovácké búdě konají schůzky 
amatérského folklórního společenství. Prozatím 3 páry se učí lidovým 
tancům, zpívání. Vstup je volný, zájemci vítáni. Začátek v 18.30 hodin. 

Pozvánka na Bambiriádu 
Kdy? 21. a 22.5. (pátek -  sobota) 
Kde? ve Smetanovy sady (v případě deště prostory kina Hvězda)  
Co se bude dít? I letos se můžeme těšit na pódiová vystoupení 
mnohých organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a 
mládeže, předvede se i hudební seskupení našich mladých Úsviťáků 
a Úsviťaček a při aktivní prezentaci nebude chybět mezi mnohými 
ani Kufr s lanovými lávkami. V průběhu obou dnů Bambiriády a 
v neděli 23.5.2004 proběhnou i mnohé doprovodné akce: 
představení loutkového divadla TJ Sokol UH, Den s MODRÝM 
MAJÁKEM Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, dětská 
diskotéka bří Chabičovských apod. V průběhu Bambiriády a neděle 
bude možno také zdarma na vstupenku Bambiriády navštívit 
Slovácké muzeum v UH a Letecké muzeum v Kunovicích. Děti si 
mohou energii vybít na skákacím hradu projet se na dětských 
motorkách ve Smet. sadech, případně se projet na koních v areálu 
Školního statku ve Starém Městě. Určitě bude krásné počasí jako loni, 
proto nezapomeňte, vemte děti a vyrazte tento víkend do našeho 
hradišťského parku. 

Mirka 
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Zpráva z Duhové brány 
  Není tomu dlouho, co se v Čekyni u Přerova konala Duhová 
brána v režii naší známé Dlažky. Za Úsvit se jí zúčastnilo 8 vedoucích a 
náctiletých. Já tam také byla, jedla, pila, akce vybírala, a že bylo 
z čeho vybírat. Na programu byly aktivity nejrůznějšího druhu. Hned 
v pátek jsme my dobrovolníci byli poctěni nočním výsadkem, 
v sobotu vyrazila hrrrstka statečných cyklistů na hrad Helfštýn, jiní, 
neméně stateční, pokoušeli mokrý osud na lanových lávkách a na 
rybníku na loďkách, ti nejšikovnější se pustili do rukodělných činností 
nejrůznějšího druhu (výroba náramků, keramiky, malování…), no a 
úplně všichni hráli míčové i nemíčové hry na hřišti. Nutno podotknout, 
že po nocích to tam také žilo. Stačilo vzít do ruky kytaru nebo 
magneťák a dle libosti zpívat a hrát. Sobotní večer se o zábavu 
postarali profesionálové, totiž ogaři z Vizovic- Fleret, ti to pořádně 
rozjeli. Všichni se dobře bavili, tancovali, zpívali… a v neděli ráno 
odjížděli se skvělými zážitky. 

Za všechny    
Žaba 

Žabin miš-maš 
  Skákala Žabka přes potok, ze břehu na břeh hopy, hop, a jak 
tak skákala, tak se jednou netrefila a propadla se do bobřího 
domečku. A jak ji bobr uzřel, tak jí povídá. „Víš, že… 

 cítí- li bobři nebezpečí, dávají výstražný signál tak, že plácají 
ocasem po hladině 
• některé bobří „hrady“ jsou vysoké až 3 m 
• když bobrům dojde dřevo v okolí hradu, vytvoří si vodní 
kanály, po nichž splavují dřevo ze vzdálenějších míst 
• bobr evropský se dožívá až 30 let 
• ondatra pižmová byla u nás vysazena v roce 1905 
• vydra dovede uplavat 400 m pod vodou, aniž by se musela 
nadechnout 
• dlouhé a pevné chlupy vydřího kožichu jsou důkladně 
promaštěné a proto odpuzují vodu, ochrana před vodou je tak 
účinná, že se kůže vydry nikdy nenamočí 
•  nutrie říční si buduje nory 6 m dlouhé a 3 m široké“ 

  Tak co, odpověděli jste minule na všechny hádanky? Jestli 
ne, nevadí. Odpovědi jsou: stín, ústa,mráz, hodiny.  
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  A tentokrát, abyste si moc nezavařili svoje krásné hlavičky, 
dáme něco pro zasmání, pravda z trochu jiného- Maďarského 
soudku: 
  Marika se hlásí do lední revue. „Co umíte na ledě?“ ptá se 
ředitel revue. „Jsem fantastická hvězda, umím dělat osmičky.“ „Ale 
vždyť to je ta nejjednodušší figura!“ „Jenže já ji dělám naprosto 
ojedinělým způsobem. Pravou nohou dělám šestku a levou dvojku.“ 
Interview: „Mistře,“ ptá se novinář, „do svých třiceti let jste hrál jen na 
flétnu. Velice úspěšně. Potom jste toho nechal a začal jste hrát na 
klavír. Co vás k tomu vedlo?“ „Co mě k tomu vedlo? Copak lze na 
flétnu postavit skleničku s vínem?“ 

Úsvitcon – epilog 
  V posledním březnovém víkendu proběhl u Hošků na chatě 
v Břestku první ročník Úsvitconu – turnaje v Dračím doupěti pro 
náctileté. Účast přesáhla naděje organizátorů, a tak spolu nakonec 
zápolily čtyři družiny po pěti hráčích. Atmosféra byla úžasná, všichni 
jsme se plně ponořili do světa hrdinů, dobrých skutků, nebezpečných 
uliček a chodeb, nočních vytí, cizích bohů, příjemných hospůdek a 
zlotřilých poustevníků. Samotné hraní v přestávkách vyplňovalo další 
hraní, tentokrát deskových a karetních fantasy her, nebo 
uvolňovacích hříček typu Vláček, Pakoši atd. 
  A výsledky turnaje jsou následující: 
1.místo 
Bratr Elfion (Lukáš Horáček) 
Rabin Hrudir Hrom Dolmen (Pepe Pijáček) 
Whistle (Martina Pappová) 
Vigo (Silva Čerešňáková) 
S´Nemwir (Petr Miklíček) 
 

2.místo 
Miška (Zuzka Pojslová) 
Lara (Hanka Létalová) 
Cherrie (Eva Burešová) 
Thefis (Jana Hronová) 
Drejn (Matěj Štefánek) 
 

3.místo 
Elrin (Petr Hron) 
Endarion (Jakub Brandys) 
Luelle (Terka Králová) 
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Pagi (Honza Juriga) 
Pug (Laďa ???) 
 
4.místo 
Hard (Matěj Plch) 
Rendir (Aneta Klímová) 
Minimax ( Karel Jančařík) 
Agnus Bei (Víťa Kašpárek) 
Colwin/Mortis (Karel Kutálek) 
 

Kvalita družstev byla vysoká, i přes velký počet nováčků, kteří 
Dračí doupě hráli poprvé. Těm chceme pogratulovat, že se 
výborně zapojili a zapadli. 

Takže už se těšíme příští rok! 
 Meč a magie   

 PJ Jestřáb ( Jiřík Müller) & PJ Rybářka ( Zuzka Špiritová ) 
 

 
 

 

 V dnešní kronice Vám přináším opět ohlédnutí za táborem 
Úsvit 2003, autor příspěvku však zůstává utajen, neboť se 
nepodepsal. Také bez autora – bez podpisu je příspěvek tentokrát 
kufrácký – ze zájezdu na Pustevny – příhoda ze života, opravdu 
k neuvěření. 

 
Nemůžu začat frází typu: Ráno nás vzbudili Jirka se Zuzkou 

písničkou, protože právě v tu dobu jsem se oddávala tomu 
nejsladšímu spánku někde v lese. Přišla jsem do tábora v čas 
snídaně, zamířila hned do kuchyně, abych si ještě nějaký ten chleba 
ukořistila a šla ke stolu, kde mě seřvali za to, jakože já chleba mám a 
oni ne. 

Ale k věci. Při dopoledním nástupu nám vedoucí sdělili, že 
nás zajali domorodci a zachránit se můžeme pouze soubojem s nima 
v různých disciplínách. Jediné co opravdu upoutalo mou pozornost 
byly Kubovi taneční kreace. Vejtahové- tak byla nazvána první 
disciplína, která se nám moc nepovedla. Pusa od Duba je sice super, 
ale někteří, jako třeba já se k 24 prostě nenatáhli. Pouze 2 Kurděje 
dostali pusu. Efa a Pepe. Ten dokonce 2x. Líp se nám dařilo při 2. 
disciplíně. Poté, co jsme zavrhli možnost přehazovat Kurděje přes síť 
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jako při volejbalu, rozhodli jsme se to udělat podle pravidel. To se 
nám vyplatilo a skončili jsme 2. O 3. disciplíně nazvané hledání min 
bych se radši nezmiňovala. Projeli jsme ji na celé čáře. 
Mimochodem, trvalo nám to třičtvrtě hodiny. 
Oběd byl jako vždy výborný a výživný. Po odpoledním klidu nás 
čekalo čmuchání, slalom na kárách a běh s polínkama. To vše se 
odehrávalo při vydatném dešti. Toto úterý se nám fakt nevyvedlo, a 
tak jsme naložili jenom 8 beden perel. Ale to nevadí. Stejně zase 
všechny doženeme. 
Nehoda – Náhoda 
Den se vyloupl jak z  pohádky, modrá obloha, sluníčko hřeje, sněhu, 
co pamětníci nepamatují. Nazouváme běžky a hurá do stopy. Ze 
začátku se cítíme jak mlaďoši, ale pak ubíráme, nechceme se 
přece ztrhat. Po osmi kilometrech už vyhlížíme hospůdku na 
Martiňáku. Něco teplého, něco dobrého a brzy pouštíme zahřáté 
místo dalším milovníkům bílé stopy. Ale ouha! Vždyť jsem měla jen 
kávu a že bych nemohla zaostřit. Znovu procházím prkýnka 
zapíchnutá ve sněhu, ale opravdu – lyže jsou pryč. Zapojují se i 
kamarádi i majitel hospody nešťastně kroutí hlavou. To se tu ještě 
nestalo. Obestírají mě mrákoty. Cesta zpět na Pustevny po svých, 
v hlubokém sněhu… Tu jsem si všimla, že několik párů lyží stojí 
z druhé strany chaty. Něco mě směřovalo k lyžím, stojících 
osamoceně. Značka je stejná, ale hůlky, vázání, výška 
neodpovídaly. Majitel si vzpomněl, že jeden z lyžařů poseděl déle a 
notně se zahříval zevnitř. Vzít si je – nevzít? Nakonec, po zjištění , že 
nikomu nepatří, vyrazili jsme dál. Já na nohou cizí lyže. Musím uznat, 
byly lépe namazané než ty moje. Dojeli jsme do Velkých Karlovic 
šťastně, obnovili síly a čekáme na příjezd autobusu. Několik jiných 
autobusů už čekalo na své pasažéry. Lyžaři z autobusu se zlínskou 
značkou vedli vzrušenou debatu. Chtěli odjet a stále jim chyběl 
vedoucí. Mezitím jsme i my nastoupili a uložili věci. Zlínští běžkaři 
odjíždí. Vtom dovnitř vběhl muž a chtěl volat. Půjčila jsem mu mobil, 
bylo mně ho líto. Pochopila jsem, že mu známí ujeli a potřebuje se 
s nimi spojit, i když mluvil „ztěžka“. Podařilo se, počkají na něj 
v Karolínce a my ho vezmeme. Rychle si dovnitř podává batoh a 
pak lyže. Moje lyže!! Dnes už raději nebudu opakovat, co jsem mu 
řekla. Na druhou stranu jsem byla ráda, že je mám zpět, i když 
s hůlkou zničenou. Ale že si vybral zrovna náš autobus, a že jsem 
seděla na předním sedadle – náhoda? Mimochodem, byl to onen 
vedoucí zlínských lyžařů a notně posilněn alkoholem. 
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Klubovna:   
 Palackého nám. 293 •  1. patro  - dveře 12 
 Uherské Hradiště  •  686 01 
 E-mail: • kufr.uh@seznam.cz  • duzina.usvit@seznam.cz
 Tel./Fax: +420 572 540 289 Http: kufr.misto.cz  
 
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 
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 ...................777 593 141 Jirka Létal............... 602 543 104 
 
Předseda Úsvitu:   
  Soňa Hronová ........ 572 555 360 ........604604329 
  Email: sona.hronova@seznam.cz
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa 
 572 591 028  604 897 725 
 mail: pavelpol@raz-dva.cz
Jiří Müller ml. 
 572 556 047  736 176 628 
 mail:  apexx@seznam.cz
 
 
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 21.4.2004. Příští 
uzávěrka: 20.5.2004 
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