
 

 

 
 
 
 
 

KUFR a ÚSVIT v LÉTĚ 2004 
 
• 17. – 24.7. – týden 
 • Odysea na Náchodsku 2004 
 
• 31.7.-14.8. – dva týdny 
 • Tábor Úsvit 2004 
 
• 20.-22.8. – víkend 
 • Polské Tatry 
 KUFR a ÚSVIT v září 2004 

 

• každou středu 
• Schůzky v klubobně 
 

• 18. - sobota 
• Setkání po táboře 
 

• 25.-28. – delší víkend 
• Slovenský Ráj 
• Duhový most 2004 
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Milí přátelé, 
 Tak už nám léto klepe na dveře a s ním i spousta plánů 
na cestování, odpočívání a sportovní vyžití. Léto s Kufrem a 
Úsvitem bude opět pestré, už teď jsme připraveni vystartovat 
na kolech směr Jeseníky – kufráci pod Sněžník a úsviťácký 
tábor pro náctileté do Karlova. Následně nás čeká Odysea na 
Náchodsku a na děti a mládež pak tradiční tábor Úsvit 
v Jižních Čechách, v tuto chvíli už i ten je plně obsazen. No a 
na konci léta možno vyrazit za turistikou stejně jako loni do 
Polských Tater na překrásnou hřebenovku.  

To ale teprve bude. Pojďme zavzpomínat, co už 
proběhlo a s jakým úspěchem. Do Chorvatska vyrazil plný 
autobus účastníků, a přestože počasí nebylo podle očekávání 
ideální, o zábavu a pestrou náplň nebylo nouze. S Jožinkem 
na tradiční jarní výlet vyrazilo 13 poutníků a dle Jožinkova 
sdělení se měli víc než výborně. Na Jihlavu a Svratku vyjela 
necelá dvacítka účastníků a tradiční voda opět nezklamala, 
čochtan prý také ne. Poslední akce nejen pro náctileté – Tichá 
Orlice byla nečekaně zrušena, naproti tomu poslední dětská 
akce proběhla s velkým úspěchem… nakonec se děti ke 
svému zklamání dostaly z říše filmu ven a vrátily se domů 
k rodičům. Ne však na dlouho, neboť už brzy odstartují daleko 
od domova do vzdálené galaktické republiky… prožívat 
dobrodružství Hvězdných válek… Proběhl i předprázdninový 
oheň na Chabaních, také tento s malou účastí, leč v naprosto 
pohodové atmosféře… což je hlavní. 

V červnu proběhlo několik brigád na údržbu materiálu 
v areálu Kunovice. Dělalo se především na lodích, montáži 
vleku s cyklo nástavbou a konečně se podařilo vyklidit i starý 
autobus plný harampádí… bez nadsázky šlo tuto práci 
přirovnat k dobrodružné a také nebezpečné výpravě. Teď už 
na autobus a několik tun železa čekají sběrné suroviny a my 
jen doufáme, že výdělek za železo bude o něco vyšší než 
poplatek za odvoz komunálního odpadu a chemikálií, kterých 
bylo v busu také požehnaně. Samozřejmě dík patří všem, kteří 
se na brigádách podíleli. 

 



 

Další pozitivní informací je, že Úsvit dostal od Duhy 
k dispozici vojenské vybavení typu várnice, polní kuchyň, 
nádobí, ešusy, rýčky, nádrž na vodu…apod. Materiál byl 
uložen ve skladu v Kunovicích a je Vám plně k dispozici, stejně 
jako veškerý další materiál. 

No a na závěr ještě jedna důležitá informace. Jeden 
z našich dlouholetých členů Džonek Pijáček dostal od České 
rady dětí a mládeže cenu „Přístav“, což je ocenění určené pro 
starosty obcí, vyjadřující poděkování za jeho dosavadní práci 
pro obec a lidi vůbec. Džonek si cenu převzal na pražské 
Bambiriádě na konci května a sám zaslal do zpravodaje 
několik postřehů týkajících se právě této ceny – dočtete se 
dále. Kufr a Úsvit byly jedněmi z navrhovatelů tohoto ocenění 
(velmi pěkně a poutavě průvodní text zpracovala Jiřka 
Lapčíková) a jsme všichni strašně rádi, že nám Džonka mezi 
nejlepší starosty vybrali. Ještě jednou gratulujeme. 

Pěkné a pohodové léto  
Soňa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Poslední informace  
pro přihlášené i nepřihlášené účastníky Odysei. 

 
Termín: sobota 17.7. – sobota 24.7.2004  
Účastnický poplatek: Protože se nám podařilo zajistit autobus 
za zvýhodněnou sazbu, bude poplatek snížen následovně - 
poplatek s dopravou autobusem 1350,-Kč, cena s vlastní 
dopravou 1190,-Kč, v obou případech platí pro zlatka a 
mládež do 26 let sleva 200,-Kč. Doplatek zálohy budeme 
vybírat na místě po příjezdu. Řidiči aut si platí sami parkovné 
25,-Kč/den. 
Odjezd: v sobotu 17.července nejpozději v 10:30 hodin 
z areálu v Kunovicích.  
Sraz pro nakládání kol a zavazadel je 9:00 hod. Přijďte včas ať 
se nám to neprotahuje! Pro nakládání a převoz kol si 
odmontujte všechno co by mohlo zavazet nebo se cestou 
ztratit. Počítejte s tím,že musíme vytáčet řídítka! Pro zajištění kol 
je vhodné mít vlastní řemínky. 
Návrh programu cyklotras: 

1. Prohlídka Hronova a blízkého okolí 
2. Okruh Ratibořice-Babiččino údolí cca 45 km 
3. Okruh Teplice-Adršpach cca 60 km 
4. Broumov,okruh kolem Broumovských stěn  cca 55 km 
5. Náchod, Dobrošov – okruh přes Polsko cca 45 km Dvůr 

Králové,Safari,zámek Kuks-jedna cesta cca 45 km,zpět 
možno vlakem. 

Pro pěšáky jsou všechny zajímavosti dostupné vlaky nebo 
autobusy. 
Návrat: v sobotu 24.července do 20:00 hod.  
POZOR! Kapacitu chatek máme už obsazenou, ale protože 
jsou volná místa v autobusu je možno se ještě přihlásit a spát 
pod vlastním stanem. 
Poznámka: Společná kuchyňka je slabě vybavená, 
doporučujeme vlastní nádobí. Na každé chatce je lednička… 
Už se těšíme: Míla a Máša Hronová z Hronova a na Dřevíči☺ 

 



 

 
 

Poslední pokyny 
Ahoj děcka !!! 

Tak prázdniny už jsou skoro tady! Stejně jako každý 
rok i letos vyrazíme na 14 dní do liduprázdné přírody spolu 
s kamarády a vedoucími. Ano, tábor Úsvit se nezadržitelně 
blíží a my vedoucí už se na Vás strašně moc těšíme. Je 
opět nové dobrodružství a napínavá celotáborová hra, 
tentokrát na motivy STAR WARS. 
Termín a místo konání: 31.7.-14.8.2004, oblast České 
Kanady, poblíž obce Hůrky, tábořiště pod Křížovým vrchem 
Ubytování: v podsadových stnech 
Odjezd: v sobotu 31. července 2004 v 9:00 hodin od 
zdravotní školy v UH, nakládání bagáže bude již 8:30 hodin, 
přijďte všichni včas. 
Návrat: v sobotu 14. srpna 2004 asi v 16:00 hodin tamtéž. 
Adresa tábora: Bude upřesněna u odjezdu, tábor je poblíž 
vesnice Hůrky na Jindřichohradecku 
Další možný kontakt: Pavel mobil 604 897 725, Jirka M. 
mobil 736 176 628, pouze ale v nutných případech!!! 
Co s sebou: Spacák, pláštěnku, pevné boty, tenisky nebo 
botasky 2x, sandále, vhodné jsou i gumáky a boty do 
vody, oblečení sportovní do horkých dnů i teplejší do 
nepohody, větrovka, šusťákové kalhoty, plavky, plovací 
kolo, pokrývku hlavy, šátek, baterku + náhradní baterie, 
ešus, lžíce, hrnek, hygiena, repelent, krém na opalování, 
malý batůžek na cesty, flaška na pití, zápisník, tužku, 
pastelky nebo fixy, dobrý nůž, hudební nástroj, šitíčko. Vše 
zabalit nejlépe do 1 zavazadla, pokud vlastníte menší 
kapsář, do stanů s podsadou by byl vhodný. 
 
Kostýmy k celotáborovce: jedná se o kostým tzv. 
padavanů – světlá dlouhá košile přepásaná páskem, 
světlé kalhoty a eventuelně i hnědý pláštík (nemusí být). 

 



 

Kostým není podmínkou, ale bude spousta příležitostí, ve 
kterých jej využijete. 
 

UPOZORNĚNÍ: Mobilní telefony: Doporučujeme rodičům 
mobilní telefony s sebou dětem nedávat, za případné 
ztráty nebudeme ručit. Pokud dítě mobilní telefon bude 
s sebou mít, vzhledem k programu budou děti mít 
vyhrazeno telefonické okno od 13 do 14 hod a od 18 do 
19 hod. Jinak na hry a do lesa mobily brát 
nebudeme.V případě jakýchkoli problémů a zlobení 
s telefony budou telefony až do konce tábora uloženy 
vypnuty u vedoucích. V základně není elektřina, takže 
mobily nebude kde nabíjet!!! 
Pokud berete nějaké léky, vzít s sebou, u odjezdu je pak 
s potvrzením o bezinfekčnosti, kartičkou 
zdrav.pojišťovny a potvrzením od lékaře předáte. 
 
Případné další informace u Jirky Müllera na tel. 736 176 628 
nebo u Soni denně na tel. 572 555 360 ve večerních 
hodinách nebo na mobil 604 604 329. 
 

Ahoj na táboře 
– vaši vedoucí - Jirka, Pavel, Dub, Zuzka, Jiřík, Šárka, Pavla, 

Ivča, Hanka a Žaba 
- vaši kuchaři – Hanka a Pavla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 

 
 

Orlia perč aneb polská VIA FERRATA 
 

Termín: 20.-22.8.2004  
Ubytování: Javorinka – dědinka těsně před polskými 
hranicemi, v privátě – poplatek za noc zhruba 140 Sk 
Doprava: individuální – os. auty v pátek 20.8., doporučený 
odjezd z UH v 11.hod. dopoledne – kvůli pohodovému 
dojezdu, ubytování. Sraz v Javorince – podrobnější informace 
před odjezdem u Jury Létala. 
Program: V sobotu ráno vyjedeme (v 7.00 hod.) lanovkou na 
Kasprův vrch (doufejme, že nebude dlouhá řada jako minulý 
rok) a půjdeme hřebenovou túru,… bez řetězů, kramlí a jiného 
železa – je to regulérní lezecká trojka pro fyzicky zdatné.  
Přihlašování a informace: Na tel. 572 539 141 nebo 602 543 104 
u Jury Létala do 18.8.2004. Při přihlašování sdělte zda ev. máte 
nějaké místo v autě, kam by se mohli umístit „nemotoristi“… 
nebo motoristi bez auta. 
P.s.: Přeživší se dohodnou na nedělní túře podle počasí, místa 
ubytování…možností je přehršel. 

Na netradiční akci zve Jiří Létal 
 

 
 

Na babí léto máme naplánovanou turistiku ve 
Slovenském ráji. Za tři dny můžeme projít nejzajímavější partie 
jeho severní části (Suchá Belá, Velký a Malý Sokol, Piecky, 
Kláštorisko, Prielom Dunajca atd.) 
Termín: 25.-28.9.2004  
Ubytování v tur.ubytovně nebo soukromí v Hrabušicích, 
doprava podle počtu lidí auty nebo malým autobusem. 
Účastnický poplatek: za ubytování a dopravu bude do tisíce 
korun. 
Pro zamluvení noclehů potřebuju zjistit předběžný zájem. Kdo 
uvažuje o tom, že by jel, ozvěte se co nejdřív.(do Odysei) tel. 
572 652335 zam., 572 641128 domů. 

Míla 

 



 

 
 
 

Schůzky v klubovně 
 Ahoj děti a mládeži. Po prázdninách bychom se chtěli 
vídat opět v klubovně. Rádi bychom obohatili program, což 
ovšem přepokládá, že i Vaše účast bude hojná… některé ze 
schůzek jsme např. letos museli přehodnotit kvůli nízkému 
počtu. Proto si rezervujte středy od 16.30 hodin.   

Avda 
Kulturníček 

Program Klubu kultury Uherské Hradiště - červenec 2004 
 
10.7. Cifrování u Slovácké búdy  
 Smetanovy sady - park před Slováckou búdou ve 20.00 

Lidová zábava se souborem Cifra Vstupné 50 Kč 
 

26.7. Kytarové konsorcium a sbor konzervatoře HIGH 
WYCOMBE, Anglie 

Kostel sv. Františka Xaverského v 15.00 hod. Vstupné 
dobrovolné  
 

16.-17. V. Česko - slovenský Hello jazz weekend (s J.D. 
Production) 
Pátek 16.7. Reduta v 19.00 hod.      
 Vernisáž výstavy Ivana Köhlera  

Reduta ve 20.30 hod. 
Blue Train Jazz Quintet, Matúš Jakabčic Band, Ondřej 
Havelka + Melody Makers, Jozef Dodo Šošoka Jazz Family 

Sobota 17.6.  Reduta ve 20.30 hod. 
Sisa's Food, Luboš Andršt + Reesie Davis (USA), Peter Lipa 

Band, Gizd Vstupné na oba pořady 350 Kč, jednotlivě 200 Kč 
16.-18. 7. Kopaničářské slavnosti Starý Hrozenkov 
25.7. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javorině 
30.7. Zámecké kulturní léto 
Cimbálová muzika Olšava, vernisáž výstavy Karel Táborský – 
Dřevořezba Zámecká galerie Buchlovice 18 hod. 
Změna programu vyhrazena 
Informace tel. 572 43 04 26, E-mail: info@kkuh.cz, www.kkuh.cz

 

http://www.kkuh.cz/


 

Poselství 
"Když půjdu před tebou, můžu splést cestu.  
Když mě necháš jít za sebou, můžu se ti ztratit.  
Když půjdeme vedle sebe, společně dojdeme k cíli." 
 
Kdysi prý trosečníci házeli do moře láhev se vzkazem a doufali, 
že ji někdo vyloví a zachrání je. Tento náš vzkaz ale není 
voláním o pomoc a záchranu. Má být malou připomínkou 
toho, co jsme si už vzájemně vyzkoušeli. Společně dosáhneme 
mnohem víc. 
 
Toto poselství je ukryto v lahvi, která představuje cenu Přístav.  
Chci poděkovat všem, kteří mě navrhli na toto ocenění, 
kterého si nesmírně vážím. Cenu mám na čestném místě 
v kanceláři, abych ji měl stále na očích a nezapomněl co je 
v ní ukryto. 

Ještě jednou Vám všem moc děkuji.  
Johnek 

 
 
 
 

 V dnešní kronice Vám přináším už jedenkráte zveřejněný 
příběh - zavzpomínání na doby minulé. Prázdniny se blíží a 
s ním i další zážitky. Nicméně každé další setkání s kamarády 
přináší s sebou i vzpomínání, co, kdo, kdy s kým zažil. Proto 
prosím všichni „kufrovkáři“ z roku 2001… zavřete oči a 
zavzpomínejte na Jižní Ameriku a týdenní akci v duchu „Přežít“ 
 

Zlý sen 
 Má několikadenní sólová výzkumná cesta se pomalu 
chýlila ke konci. S ostatními jsem se jako předsunutá hlídka 
rozloučila před pár dny, cíl mé sólo-cesty byl jasný - rychlý a 
pružný průzkum jihoamerické divočiny – hledání schůdné cesty 
a hlavně zdrojů potravy a vody. Pomaleji postupující skupině 
jsem nechávala po cestě značky a navigovala je ve svých 
stopách. 

 



 

 Prožila jsem tak v osamění velmi klidné a skoro až 
bezstarostné dny. Má intuice mě vedla velmi spolehlivě bez 
zbytečných odboček a slepých cest. Šla jsem přes Suché hory, 
kolem vesnice místních Křováků až do pralesa prapodivných 
vůní. Prales jsem prozkoumala skrz naskrz až k rozsáhlým solným 
polím na druhé straně a pak se vracela zpět ostatním naproti. 
Tušila jsem, že se již brzy shledáme a tak jsem nijak 
nepospíchala. Čas od času jsem musela překonávat značné 
mokřiny a tu a tam jsem do svého příručního vaku uložila 
některého z mnoha náhodně kolemlezoucích vypasených 
místních plžů... to abychom se večer nemuseli po tmě shánět 
po potravě. Slunce se pomalu sklánělo k západu a moskyti 
začínali být obtížní. Rozhodla jsem se počkat na slunečném 
prostranství na okraji pralesa, kde bylo o něco přívětivěji. Lehla 
jsem si na velký placák a pomalu, ale jistě mě přemohla únava, 
připlížil se spánek a s ním jeden z nejpodivnějších snů jaké jsem 
kdy měla. 
 Je běžný všední den. V mé ordinaci zvoní telefon, 
zvedám sluchátko... hlásí se Dub, prý na mou ranní SMS výzvu o 
pomoc. Nemůžu mluvit, neboť mám u sebe klienta a tak mu jen 
stručně a tajemně sděluji: „ O půl páté sraz u mě, půjdeme 
spolu na procházku do lesa.“ Je sice udivený, ale neprotestuje 
a na nic se dál neptá. V duchu si opakuji tajné heslo: Hlemýždi 
jedou na Vysočinu. Nějak se mi nedaří logicky vysvětlit, proč se 
v onom snu vydávám po pracovní době na hlemýždě do 
Kunovského lesa, ale popravdě mě o pohnutkách mého 
počínání ani ve snu nenapadlo uvažovat.... vše bylo nanejvýš 
jasné. Nachytáme hlemýždě a pak s nimi pojedeme za dětmi 
na tábor na Vysočinu. Prosté a jednoduché – není – liž pravda.  
 Dub se dostavil přesně, zahalen do repelentového 
oblaku. Jak jinak při své klíšťofobii, vždyť jdeme na procházku 
do lesa. Jakmile zjistil, že jdeme na hlemýždě, byl nevýslovně 
nadšen. Prohlásil, že je zkušený lovec hlemýžďů a že zná 
zaručená loviště. Znal. A tak bylo celkem hračkou sebrat jen tak 
mimochodem při příjemné odpolední procházce cca 200 
kousků. 

 



 

 Ještě večer jsem je šla do jejich příbytku v papírové 
krabici zkontrolovat, aby měli „chudáčci“ dostatek vzduchu a 
nějak moc nestrádali u mě doma v nevlídné komoře. Vypadali 
spokojeně a klidně a tak jsem šla i já klidně spát. 
 Ráno před odchodem do práce mě napadlo, že je ještě 
půjdu pozdravit. Otvírám dveře do špajzu, leč... něco mi klade 
odpor... zabrala jsem tedy více... ťuk, ťuk, ťuk... následovala 
chvíle němého úžasu, okořeněná troškou hrůzy, odporu a také 
zmatku. Uprostřed komory leží totálně rozcupovaná krabice. 
Všude kolem – na zdech, v bedýnkách s jídlem, na dveřích, na 
volně postavených tyčkách, lyžích – prostě všude byli rozlezení 
hrůzní, slizcí a zazdálo se mi až krvelační šneci. Kdybych byla o 
něco více hysterická asi bych začala velmi silně ječet. Takhle 
v tom snu jsem pouze „ani nevím proč“ v duchu neskutečně 
proklínala Jirku Müllera a prohlásila jej za zhoubného, 
krvežíznivého praotce šneků. „Nechat vyhladovět, nechat 
vyhladovět“ zněly mi v uších jeho pokyny. Ale proč zrovna u mě 
ve špajzce? Rozleptali a rozsypali strouhanku a mouku, oslizli 
stěny, posrali totálně zem – chudáčci hladoví. Já mu dám 
vyhladovět! Čas ovšem kvapil, já jsem musela do práce a tak 
nezbývalo než milé šneky bleskurychle naládovat do 
plastového kýble a přiklopit plechem. „Žádný vzduch, tam 
buďte, dračí děti.“ S odporem jsem si myla slizké ruce. 
 Odpoledne jsem do špajzu vstupovala s notnou dávkou 
nejistoty a hrůzou v očích,... polehounku otvírala dveře... „ Co 
kdyby rozleptali i ten plast nebo plech?“ napadalo mě 
nelogicky. Štěstí stálo na mé straně, stěny byly prázdné – „Uf!“... 
Tak to by už snad na jeden lidský sen docela stačilo, ale já ne a 
ne se probudit. Sotva jsem zkrotila šneky, vrhám se do 
pološíleného nakupování – každý dobře ví, jak nesnáším 
nákupy. Sama se v tom snu divím, proč dělám takové zásoby – 
10 kg masa a uzenin, 10 chlebů, 10 makovců, kopa buchet, zelí, 
okurky, rajčata, cibule, jogurty, česnek, vajíčka...atd., atd.... Asi 
jsem se fakt zbláznila. Pak 2 hodiny klepu a kořením řízky... mám 
pocit, že jsem maso rozklepala snad na půl hektaru, strašně mě 
už bolí ruka a záda, maso lítá všude kolem a já ne a ne se 
dobrat konce. 

 



 

 Konečně se balím na cestu za dětmi. Sláva – dovolená ! 
Ale co to? Neberu žádný spacák, žádné osobní věci, ale 
pěchuji všechno to jídlo do dvou obrovských batohů, nakonec 
připravím do cestovní (důmyslně maskované) podoby i šneky 
v kbelíku a můžeme vyrazit. Obě mé zavazadla váží tolik, co já i 
šneci dohromady, ve Veselí mám 3 minuty na přestup, mladík, 
který se mi nabídl, že mi pomůže s jedním se zavazadel si mě – 
útlou ženu – nevěřícně pořád dokola prohlíží (vzal si totiž i přes 
mé upozornění ten těžší batoh a moc se divil, že s ním potřebuje 
pomoci na záda). Celou cestu trnu hrůzou, kdy se mi náhodou 
kýbl převrhne a hlemýždi překvapí mé nebohé spolucestující. 
Máme ale štěstí ! Zůstáváme inkognito. I v Brně se přestup 
vcelku podařil, i když z vlaku jsem tíhou spíše vypadla než 
vystoupila, po nástupišti se pohybovala jako Robokop a do 
schodů musela na dvakrát. Nakonec to ale vypadá, že i 
docestujeme. Už, už se chystám k výsadku v Říkoníně... když 
z velké dálky slyším: „Soňo, konec lehára, budíček !“... procitám. 
Přátelé mě konečně dohonili a našli mě spící na sluníčku. A tak 
pro dnešek končíme putování divočinou a budujeme další 
tábor. Všechno to byl naštěstí jen hrozný sen o civilizaci. Jsme 
rádi, že jsme se shledali. Zítra nás k jídlu čeká místní specialita – 
jihoamerický plž. Máme na něj chuť už dnes, ale dle pokynů 
hlavního plžologa Jirky musíme ještě počkat... až vyhladoví. 
 
P.s.: Když už jsem měla (v tom snu) vše sbaleno mi přišla ještě 
esemeska: „ Soni, nemohla bys s sebou vzít ještě kopačák?“ 
Naštěstí to byl opravdu jen sen. 
 
P.p.s.: Po návratu z Kufrovky udělal Jirka Müller pro mou jistotu a 
své pobavení šťáru v mé komoře a našel ještě dva hladové 
zbloudilce. Po návratu z tábora Úsvit to byl opět Jirka, který zjistil, 
že si v mé špajzce udělaly hnízdo vosy. Bohužel na vlastní kůži.
    

        Soňa 
 
 
 

 



 

 
 

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 ...............572 652 335 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 ...................... 777 593 141 
Jirka Létal ....................... 602 543 104 
 
 
Předseda Úsvitu:   
  Soňa Hronová .... 572555 360..604604329..sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa...... 572 591 028 ......604 897 725 pavelpol@raz-dva.cz 
Jiří Müller ml. ......... 572 556 047 ...... 736176 628 apexx@seznam.cz 
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