
Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Strana 1 č

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  

 6  
005
 
KUFR a ÚSVIT v červnu 2005
 
   každou středu 

• Schůzky v klubovně 
 

• 4.-5. – víkend 
 • Jihlava a Svratka 
 

• 10.-12. - víkend 
 • Víkend na Velké Fatře 
 

   11.-12. - víkend 
 • 5.akce pro náctileté 
 

• 17.-19. – víkendové noci 
 • Převrácený víkend 
 

• 18. – sobota 
 • Do Milotic na kole 
 

• 25. – sobota 
 • Oheň na Chabaních 
 

• 1.7. – 6.7. – půltýden 
 • Šumava na kole 
erven 2005 
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Vážení Kufráci a Úsviťáci, 

Jelikož jsem slíbil Soňce, a to neprozřetelně, že napíši místo ní 
úvodník, nezbývá nic jiného, než tak učinit. Vezmu to jako shrnutí činnosti 
za 6 měsíců od VH,… jo, letí to letí. Zima, jak mají ještě někteří v paměti, 
byla neuvěřitelná, sněhu bylo a bylo, i když pořádně začala až koncem 
ledna. Na zimní akce byl tradičně slušný zájem, takže jsme zrušili jen zájezd 
na Vranču pro malý zájem, což byla škoda, jelikož sněhu bylo dosti, stopa 
nažehlená a počasí jak v Alpách, ovšem člověk je tvor malověrný. Na 
Jarákách ve V.Karlovicích jsme si užili neuvěřitelné množství sněhu a 
spoustu jiných radovánek a opět jsem se přesvědčil, že tolik možností pro 
sjezdaře a běžkaře se dá těžko někde najít a za cenu velmi příjemnou. Na 
příští rok plánujeme změnu, ale jestli bude ku prospěchu, to uvidíme. Také 
se podařila zrealizovat Kubínka, nadšení velké, tak příští rok opět. Další 
akce probíhaly podle plánu s tu menším s tu větším zájmem, jak už to 
bývá. Výborná účast byla na otvírání Moravy a májových kolech. Teď je 
připravena Jihlava, výborně obsazená Šumava na kole - lidí až moc a 
přeplněna je Odyssea, ovšem do stanů se ještě někdo vejde. U Odysei 
bych se rád na chvilku zastavil. Dlouho jsme nevěděli, kam ji letos situovat 
a po Karlštejně, Českém ráji a Náchodsku byla laťka nastavena velmi 
vysoko, a proto jsme vyzvali Kufráky a Úsviťáky ke spolupráci o tipy, kde ji 
strávit. Musím se přiznat, že aktivita členů mně velmi mile překvapila a 
návrhů došlo tolik, že jsme nevěděli, co s nimi, no v podstatě… nedošel 
žádný. Ale nevadí. Míla Špirit objevil základu u řeky Dyje, kde v podstatě 
začíná vzdmutí Vranovské přehrady a kdo pojede ten si určitě užije, 
možností je spousta a program se chystá velmi pestrý. Hlavně budeme na 
základně úplně sami, k dispozici společenská místnost a ta cena, no 
řekněte, to je téměř zadarmo. Pak samozřejmě probíhaly věci méně 
zajímavé jako zajišťování chodu obou organizací, vyúčtování darů od 
města, podání daňových přiznání, zaslání žádostí o dotace na MŠMT a 
město a spoustu jiné nezajímavé agendy. MŠMT  nám dotace na činnost 
nepřiznalo, chtělo by to někoho, kdo se vyzná ve zpracování těchto 
projektů…, ještě nemáme vyjádření k investičnímu projektu na r.2006 a od 
města Uh.Hradiště jsme na 1.pololetí obdrželi dary - Kufr 10.000,- a Úsvit 
15.000 Kč, dobrá každá kačka. Za slušné účasti proběhla také brigáda v 
areálu v Kunovicích, všem, kteří se zúčastnili díky, dále chci zvláště 
poděkovat ženským, které pro nás zorganizovaly Country bál a Petru 
Halaštovi, který si vzal na triko bufet. Tož mám dojem, že jsem toho napsal 
již dostatek, tak Vás ještě pozvu v červnu na oheň na Chabaních, bude 
výborný a možná bude i sranda, tak donděte a jinak…  

Ahoj zase někde v pohodě   Dadula 
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Lezení na skalkách Chřibů 
Ahoj mládeži, 
 Tak Vám přinášíme další z akcí pro náctileté, tentokrát tolik 
očekávané a na podzim pro nepřízeň počasí zrušené 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… Martina, Jirky Hrona… 
Termín: sobota a neděle 11.a 12. června 2005  
Místo konání: Barborka a Břestecká skalka 
Odjezd: v sobotu 11.6. v 8:35 hodin, sraz v 8:20 hodin 
Návrat: v neděli 12.6. v 15:24 hodin 
Noc: strávíme na chatě u Hošků na 
Břestku 
Strava: společně si uvaříme večeři a 
snídani, zbytek si každý zajistí sám 
Materiál a vybavení: zajistí Úsvit, po 
Vás chceme abyste měli sportovní 
oblečení a kdo máte tak lezačky či 
staré kopačky nebo jiné sportovní 
obutí… 
Dále s sebou: karimatka, spacák, 
sportovní oděv, hodně pití, láhev na 
vodu, hudební nástroj, baterka, ešus 
lžíce, hygiena…  
Účastnický poplatek: 100 Kč  
Přihlašování: u Jirky Hrona na tel. 777801108 do 7.6.2005 
Upozornění: Pokud bude pršet, akce se nekoná a bude přeložena na 
jindy… 

Ahoj na skalách  Avda 
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¨ 
 

Tábory 
Na tábor Úsvit jsou ještě 2 volná místa a pár akceschopných 
náctníků bychom vzali i na kufrovku. Takže volejte když tak Soni na 
tel 604604329. 
 

Velká zpravodajová soutěž 
Výsledky jsme vyhlásili v minulém čísle a vzhledem k tomu, že všichni 
umístění jedou na kufrovku, rozhodli jsme se, že ceny předáme 
přímo tam. Tak se těšte na hodnotné výhry, ale ještě Vás budeme 
chvíli napínat… 
 

Schůzky v klubovně 
Budou probíhat do 15.června. Pak už ne. Budeme chodit převážně 
ven, pokud nám bude počasí přát. 
 

Oheň na Chabaních 
V kufrové části si nezapomeňte přečíst informace o 
předprázdninovém ohni – týká se i Úsvitu!!! 
 

Brigáda pro „kufrovkáře“ 
V úterý 14. června v 16.30 hodin proběhne v Kunovicích ve skladu 
materiálu příprava materiálu na kufrovku. Účast žádoucí pro všechny 
kufrovkáře (mimo přespolní). Je to dost důležité, takže se snažte 
přifrčet, ať není ta práce jen na nás – vedoucích. 
 

Bambiriáda 
Spolu s Kufrem jsme se zúčastnili této celostátní akce – postavili 
nějaké lanové lávky a vozili děti na Moravě na raftu. Počasí bylo 
pěkné, dětí hodně, tak snad se i nám povedlo tou troškou přispět ku 
zdaru celé akce. 
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Matrix- výsledky 
  

 O víkendu na přelomu dubna  a května se v Osvětimanech 
konala akce zvaná Matrix.  
 Jednalo se o náročnější akci pro starší děcka a náctileté. 
Věkový profil zúčastněních byl 12 až 17 let. Ovšem zajímavější na ní 
bylo že probíhala v koprodukci dvou organizací našeho úsvitu a 
skautského střediska Jantar Polešovice. Celkový počet účastníku byl 
osmnáct. Z úsvitu to byly bohužel jen tři kluci. Další čtyři holky z 
sucholozkých skautů a zbylých jedenáct z domácího Jantaru. Počasí 
vyšlo ukázkově, program začal v pátek v 17,00 a skončil v sobotu v 
19.30. Z toho byly celé dvě hodiny spánku. &#61514;  Hry jsme 
stihly všechny. Bojovaly jsme s agenty, běhali, mířili a stříleli ale též 
se uplatnila chladná a neúprosná logika. Nakonec to dokonce všichni  
přežili. Večer byl táborák a pro zájemce i sauna. Doufám že se akce 
aspoň některým líbila.  
 Děkuji vedoucím z Avdy a polešovským roverům za pomoc při 
organizaci. V nebezpečném prostředí Matrixu úsvit reprezentovali 
Petr Hron, Máčala, Einstein a z vedoucích Žaba, Paja a já. Dále vám 
jsou známí skauti Lucka, Martin alias Morpheus a Vojta 
Grossmannovy. Spolupráce z vedoucími z jiné organizace byla 
zajímavá i poučná a musím si ji pochválit. Tak hoj příští rok 
v Matrixu Reloaded&#8230; snad se zúčastni i víc úsviťáků. 
 

Výsledky: 
1.  &#8230; protože byla pěkná (od nás Petr Hron) 22 b 
2.  Astmatici (Einstein) 19,5 b 
3.  Araneus 15 b 
4.  Fatrix (Máčala) 13,5 b 
5.  Či-thaj 10 b 
 Vše je jen zdání, tak otevřete oči a podívejte se na realitu, 
zatím žijete jen ve virtuálním světě klamu&#8230; 

   zdravý vás      
   Neo alias Jirka Hron 
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Oprašte po zimě své pohorky a vyrazte s námi strávit 
alespoň 2 dny v překrásné přírodě, pokochat se pestrou květenou 
horských luk a výhledy z fatranského 
hřebene. 
Termín: pátek 10.6. - neděle 12.6.2005 
Program: pěší turistika po hlavním 
fatranskén hřebenu – návrh tras: 
Sobota: Vyšná Revúca – Hajabačka – 
Rybovské sedlo – Križná – Ostredok – 
Koniarky – Kyšky – Vyšná Revúca (příp. 
přes Ploskou – sedlo Ploskej – Vyšná 
Revúca) 
Neděle: Hájenka před Teplou dolinou – 
Rakytovské sedlo – Rakytov – Čierny 
kameń – sedlo Ploskej –Vyšná Revúca 
Jedná se o středně náročné trasy. Přesto 
však doporučuji kvalitní obuv (pohorky) a 
oblečení. Po cestě není možnost 
občerstvení. 
Ubytování: rekreační chalupa SOSNA ve 
Vyšné Revúci – 3 – 5 lůžkové pokoje, společ.soc.zařízení, 2 
kuchyňky, v blízkosti obchod  
Stravování: vlastní nebo v blízké chatě Horec 
Doprava: vlastními auty po trase: UH – St.Hrozenkov – Trenčín –
Žilina – Ružomberok (odbočka směr Banská Bystrica) – Liptovská 
Osada (odbočka směr Liptovské Revúce) – Vyšná Revúca 
(cca.230km) 
Odjezd: v pátek 10.6. v 16.30 hod z parkoviště od kina Hvězda 
Účast. poplatek: 350Kč (ubytování)–zaplatit dle dohody do pátku 
3.6.  
Cena za dopravu cca. 300 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Přihlášky a platby: Laďa Plch tel.zam. 572520017, domů 
572570125, mobil 777767299 nebo outdoor@seznam.cz  

       Do hor zve   
Laďa 
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Ahoj všichni romantici a pohodáři. Máme pro vás malý kvíz. 
Zakroužkujte možnost, se kterou souhlasíte: 
1. Splout řeku Moravu za tmy a při svitu měsíce je skvělý nápad 

ANO-NE 
2. Přechod hřebene Bílých Karpat v noci nemá chybu.         

ANO-NE 
3. Spát každou noc někde v posteli je plýtvání časem.         ANO-NE 

 

Pokud jste aspoň dvakrát odpověděli ano, tak právě pro vás je 
určena akce Víkend naruby, kde si chceme užít noční atmosféry na 
lodi, v lese a pokochat se brzkým svítáním z vrcholků Bílých Karpat.  
 

Program: V noci z pátku na sobotu se pojede řeka Morava ze 
Spytihněvi do Hradiště. Budeme děsit noční rybáře, plašit vodníky, 
hrát na kytaru nebo jen tak pozorovat tmavou řeku. Podle počtu 
zájemců můžeme jet na raftu nebo na pevných lodích.  
V noci ze soboty na neděli se půjde přechod Bílých Karpat z Bylnice 
na Žitkovou nebo do Bojkovic (podle okolností). Cestou počítáme i s 
ohněm a opékáním přinesených pochutin, pozorováním východu 
slunce na Žitkové a s trochou stylového kufrování. 
Kdo nechce obětovat obě noci, může se samozřejmě účastnit i 
jenom jedné z akcí. 

Splutí Moravy 
Termín: 17.6. 2005 
Odjezd: 21:28 vlakem z UH do Spytihněvi, sraz 15 minut předem 
kvůli společné jízdence 
Návrat: něco po půlnoci lodí do Hradiště  
Účastnický poplatek: 30,- 

Přechod Bílých Karpat 
Termín: 18.6. 2005 
Odjezd: 21:24 vlakem z UH do Bylnice (přechod Bílých Karpat) 
  Sraz 15 minut předem kvůli společné jízdence 
Návrat: V neděli v dopoledních hodinách, záleží na tom, kdy a 
kam dojdem 
Účastnický poplatek: 30,- 
Přihlašování a podrobnější informace: u Zuzky Špiritové na čísle 
736439880  

    Ahoj v noci   Zuzka 
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Ahoj cyklisté, 

Jedeme opět na kole do Milotic. Čeká nás překrásná trasa 
vhodná pro všechny jak věkové, tak výkonnostní skupiny. Také 
spousta zábavy, krásný zámek s atraktivní vinotékou. Po cestě se 
stavíme ve sklepě u Létalů. Hezké počasí je objednáno… 
Termín: 18.června 2005 (sobota) 
Místo srazu: bufet u Kokavců (Stará Tenice) 
Čas odjezdu: 8.30 hod. 
Předpokládaný návrat: 19.00 
Sebou: kolo a dobrou náladu. 

Ahoj na kolech    
Eva a Eliška 

 
 

 
 
Ahoj Kufráci a Úsviťáci. 
 Letos jsme tradiční posezení u ohně v lomu na Chabaních 
zařadili opět na čas předprázdninový, předdovolenkový. Všichni 
jste srdečně zváni. 
Termín: sobota 25. června 2005  
Místo konání: lom Chabaně – Chřiby 
Doprava: po vlastní ose jakkoliv. 
Program:  
Stavba táboráku: Od 15 do 17 hodiny společnými silami, pak 
piknik u lomu, opékání špekáčků, popíjení vínka a tentokrát 
hlavně piva – bude bečka, povídání…atd.  
Oheň budeme zapalovat kolem 19.hodiny, hrát budou kufroví a 
úsvitoví hudebníci tzv. „Zvani i Nezvani“ 
Avie zpět případně i s koly pojede kolem 23.00 hodiny do UH. 
Přímo na Chabaních je možno přespat ve vlastním spacáku. 
Pozn.: V případě deště se akce ruší a přesouvá na září!!! 
Přijďte všichni lehce se naladit na léto 

Zve    
Vedení 
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Ahoj příznici kol a cyklistiky, 
 Kdo se stihl včas na akci Šumava na kole přihlásit, tak 
jede a celkem Vás to stihlo 38 kolařek a kolařů, což už je 
pořádný peloton. Co všechno stihneme projet záleží na tom, jak 
budete mít natrénováno, ti zdatnější by mohli zdolat několik 
krásných vrcholů jako je Pancíř, Poledník, Třístoličník a labužníci 
také nejvyšší vrchol Šumavy, který leží v Německu, Velký Javor, 
ovšem i méně zdatní si užijí až až. Celkem máme k dispozici 4 
dny, které můžeme věnovat cyklistice. Doporučuji vybavit se 
cyklomapou Šumavy od Železné Rudy po Lipno, určitě bude k 
dostání na místě. Spát budeme  v kempu Anín, který leží asi 10 
km od Sušice u řeky Otavy. K dispozici máme třílůžkové chatky, 
společné umývárny a sociálky, v kempu je prodejna potravin a 
restaurace.  
Doprava: Teď pár slov k dopravě: kamarádi ze Žabčic jedou 
vlakem (snad se jim to povede) kamarádi z Kuřimi autem 
individuálně a my Hradišťáci následovně. První je uveden vždy 
majitel auta: 
osádka č.1  Naďa Masaříková, Fronc, Michal Jiřína, 
osádka č.2 Špiritovi + Lidka Bříštělová (Lidko domluv se s Mílou 

vezme Tě ve Staráku), 
osádka č.3 Chromý + Burdovi (Pepo domluv se ze Zbyškem, 

má jen 2 držáky) 
osádka č.4 Lida Milanovičová+Honza, 
osádka č. 5 Hronovi + Charvátovi (že ste to Vy, vezmeme Vás v 

Buchlůvkách), 
osádka č.6 Pížovi + Zoja, 
osádka č.7 Milan Černý, Maša, Tábor, Angerová (u Vás přesně 

nevím, kdo bere auto). 
Doporučená trasa - UH, Brno, Pelhřimov, Tábor, Písek, Sušice, 
Anín. Trasa měří asi 360 km a v kempu bychom měli být do 21 
hod. Kdo bude chtít jet společně, tak si dáme sraz no parkovišti 
u kina Hvězda v pátek 1.7.2005 ve 14.30 hod.  
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Účastnický poplatek, který zahrnuje ubytování (5 nocí), rekreační 
poplatek, org.výdaje a úrazové pojištění činí 830 Kč a vyberu ji na 
místě (samozřejmě mínus zálohu). Ještě chci upozornit, že 
budeme na Šumavě a může nás překvapit i chladnější počasí, 
tak na to buďte připraveni. Nakonec ještě jednou termín akce, 
od pátku 1.července do středy 6.července 2005.  

Tak ahoj na kolách na Šumavě    
Dadula 

 
Ps: Jakýkoliv dotaz na mob. 736680073. 
 
 
 
 
Termín: 16.-23.července v Podhradí nad Dyjí. 
Všechny minule uvedené informace platí, takže co je nového? 
Kapacita akce je naplněna, další přihlášky už není možné 
akceptovat. Do Podhradí nad Dyjí nás pojede 53 osob, víc se nás 
tam už nevejde. Vzhledem k tomu, že kapacita chatek je nižší, 
bude část lidí spát ve stanech. Stany bude možno vzít vlastní 
nebo si případně vypůjčit kufrové. 
 
Doprava: Do autobusu se nás vejde čtyřicet, zbytek se bude 
muset dopravit na místo po vlastní ose a to včetně bicyklů, neboť 
vlek na kola uveze také maximálně 40 kol. 
 
Účastnický poplatek: za dopravu, ubytování, půjčovné raftů a 
organizaci byl stanovena takto: Základní je 900,-Kč, v případě 
vlastní dopravy je cena 720,-Kč, účastníci do 26 let mají slevu 
150,-Kč. Účastnický poplatek pro ubytované ve stanech bude 
stanovena dodatečně. Doplatek k zálohám vybereme na místě 
po příjezdu. Podrobné informace k organizaci odjezdu a rámcový 
program pobytu si přečtete v příštím Zpravodaji.  
 

Na pohodovou dovolenou s Vámi všemi se těší   
    Míla a Máša 
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Půjčovné materiálu  
(uvedeno půjčovné na den) 

   člen          nečlen 
Vlek velký – na kola....................400,-.....................500,- 
 malý – na lodě ...................200,-.....................300,- 
 za OA.....................................20,-.......................40,- 
Plovací vesta ................................................10,-.......................15,- 
Pevné lodě T2, C2 .....................................60,-.....................120,- 
 K1, C1.....................................40,-.......................80,- 
V ceně jsou pádla a vesty 
Rafty Colorado.............................250,-.....................350,- 
 Pulsar....................................350,-.....................450,- 
V ceně jsou dřevěná pádla, vesty a pumpa 
Příslušenství pádlo plast............................10,-.......................15,- 
 dvojpádlo .............................10,-.......................15,- 
 pumpa...................................10,-.......................15,- 
Stan „Kopule“................................30,-.......................50,- 
 MINI .......................................... 0,-.......................15,- 
 Ideál ......................................... 0,-........................ NE 
 Kopule pro 3 os. ...................30,-.......................50,- 
 Kopule pro 4 os. ...................30,-.......................50,- 
Karimatka .................................................. 5,-.........................5,- 
Motorová pila ..............................................100,-.....................400,- 
Kotlina na zabijačku........................................30,-.......................50,- 

 
 Materiál možno zapůjčit po dohodě s Jirkou Hoškem 604 
100 900. V případě, že není k zastižení, tak se obracejte na Pavla 
Polehňu mobil: 604 897 725. 
 Kufr a Úsvit mají k dispozici i horomateriál. Tento je možno 
zapůjčit po dohodě se Soňou Hronovou na tel 604 604 329. 
K dispozici jsou sedáky prsáky karabiny, expresky, osmy, lana, 
smyčky, kladky, jumar, cepín, helma. 
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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 

Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dveře 
12 
E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: +420 572 540 289 
 
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 z. 
                               Hošek Jirka .............572 556 342 .... 604 100 900 
Předsedkyně DR: Jitka Plchová.........572 570 125 .... 572 551 012 z. 
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 ................... 777 801 108 Jirka Létal................ 602 543 104 
 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová     572 555 360 

604 604 329 
sona.hronova@seznam.cz  

 
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa     572 591 028 

604 897 725 
pavelpol@raz-dva.cz 

 
Jiří Müller ml.       572 556 047 

736 176 628 
apexx@seznam.cz 
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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Z
D
H

 
 
 

 

občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 
Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: CZ 16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 

pr
U
ro
Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 572 540 289  • Http://kufr.misto.cz 
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Nejsme plátci DPH 
KUFR a ÚSVIT v LÉTĚ 2005 
 

 
•1.–7.července – půltýden 
 • Šumava na kole 

 
• 2.-10.července – týden 
  • Tábor (nejen) pro náctileté 
 
• 16.-23.července – týden 
 • Odysea 2005 
 
• 30.července – 12.srpna 
 • Tábor Úsvit  
 
• 25.-28. – víkend 
 • Tatry 2005
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avodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
HA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa 
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