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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
Milí přátelé, 
  Přestože se Vám teprve před pár dny dostal do rukou zpožděný 
říjnový zpravodaj a já si po jeho dokončení skutečně ve všeobecném 
shonu oddychla, že se to zase „nějak“ dopadlo - sice jsme nestíhali v 
termínu, ale nakonec… zase náš plátek vyšel… tak tedy přestože nebo 
spíš kvůli onomu zpoždění a desítkám upomínek od Daduli a Pavla, jsem 
se rozhodla, že zkusím tento měsíc postup opačný. Příští týden 
projednáváme na radě zpravodaj – tedy, co by v něm mělo být, do kdy 
je potřeba poslat ty a ty příspěvky…apod. No a já se rozhodla, že na 
radu přijdu s hotovým zpravodajem a na dotaz: „Jak to vypadá se 
zpravodajem?“ budu moci odpovědět všem přítomným: „Už je 
hotový“… Doufám, že to stihnu a vyloženě se těším na reakce… Snad 
nějaké budou. Snad kladné a pochvalné.� 
 V dnešním úvodníku bych se chtěla vrátit k právě proběhlé 
úsvitové akci, kterou my nazýváme „Lanování ve městě“. Pro Úsvit je to 
jedna z mála akcí, která je orientována nejen na „naše“ děti, ale 
zejména na děti z celého města. Úsvit je sice hodně otevřený všem 
novým zájemcům a přivítá kdykoliv každého, kdo chce s námi něco 
podniknout, nicméně je pravdou, že na akce pořádané během roku 
jezdí vesměs stále stejná grupa dětí. No a právě „lanování“, kromě toho, 
že nás – vedoucí lanové lávky opravdu baví, je také akcí, kde můžeme 
městským dětem jednak ukázat, jak jinak se také dá trávit volný čas, dát 
jim možnost vyzkoušet si něco netradičního, myslím, že i velmi 
zábavného, dát jim zakusit zejména na vysoké lávce i trošku adrenalinu a 
vůbec možnost překonat se a něco dokázat…. jednak je to ale také 
možnost pro Úsvit se prezentovat a nalákat do našich řad další zájemce. 
 Že příprava takové akce není jednoduchá, si asi mnozí dokážete 
představit. Když pominu formality, které musí být zařízeny před konáním 
takové veřejné akce, propagaci a veškerou přípravu materiálu… tak 
samotná realizace vyžaduje docela hodně lidí znalých práce s lany, ve 
výšce a zejména znalých bezpečnosti práce při stavbě a pak průběhu 
akce. S lany mnozí z nás dělají léta a nutno vzpomenout, že 
k systematické práci a zájmu o lanové aktivity nás přivedl před lety Bob 
Stránský, který, ačkoliv po změně ve vedení v Kufru a Úsvitu v obou 
organizacích nezůstal, nás docela pěkně každoročně v lanování 
podporuje zapůjčením nezanedbatelné část horomateriálu. Ale abych 
se dostala k tomu, k čemu mířím. Lanování beru jako určitou prestižní akci 
Úsvitu a přestože se snažím nikoho do ničeho nenutit, vsázím na 
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dobrovolnost, tak postavení lanování cítím přeci jen trochu jinak, zvláště 
proto, že aby vše mohlo hladce proběhnout, je třeba opravdu hodně lidí 
a také proto, že Úsvit hojně užívá přízně města a jeho dotace k činnosti a 
tak mi přijde fér, když už něco takového děláme pro děti z města, tak 
aby to mělo patřičnou úroveň. Letos jsem byla asi poprvé lehce 
zklamaná z přístupu některých našich skalních členů, do kterých jsme 
stran lan a nejen nich nemálo investovali. Píšu jen lehce zklamaná, 
protože chápu, že každému do toho něco může přijít, nicméně mě spíš 
mrzí fakt, že ačkoliv jsem s každým potencionálním pomocníkem mluvila 
osobně a příslib účasti dostala, tak přes následnou neúčast, nebo 
v momentě zjištění, že nebudou moci přijít, mi skoro nikdo nedal vědět, že 
nebude. A tak nakonec nešlo ani tak o mé osobní zklamání, jako spíše o 
obavu, jak vše zvládneme v menší sestavě a navíc s mírnou převahou 
žen a dívek. Naše obavy, ač sice opodstatněné, se nakonec záhy 
rozplynuly. Holky, které bývaly zvyklé spíše na asistenci a výpomoc tu a 
támhle, se musely stát rovnocennými partnery našim mužům. Musím 
konstatovat, že to bylo náročné, leč všichni přítomní prokázali nesmírnou 
vůli, pracovitost, odhodlanost a ač holky tvrdily, že neumí…tak zjistily, že 
umí a umí hodně. Podařilo se nám natáhnout 11 nízkých a 1 vysokou 
lanovou překážku, začali jsme s akcí na čas, děti byly spokojené, rodiče 
také a my nakonec také a to velmi, neboť jsme udrželi úroveň ročníků 
předešlých, počasí nám docela přálo a vůbec nálada byla skvělá. Chci 
nyní jmenovitě poděkovat všem zúčastněným: Instalace nižších lan 
nízkých lávek (co dosáhly ze země natáhly rychle a bravurně): Dominika 
Faltová a Zuzka Špiritová, instalace vyšších lan nízkých lávek (co 
nedosáhly Z. a D. ze země dosáhli ze žebříku): Petr a Soňa Hronovi, 
úderné vypínací komando (vypnuli a napružili k prasknutí každé lano, 
které potkali): Jirka a Vítek Mullerovi, Mirka Snížková a Eva Plchová, 
stavba vysoké lávky (pracovali pouze z vysokých žebříků či přímo jako 
brtníci jen na stromech a větvích): Jirka Hron a Pavel Polehňa, pendler 
pro všechno: Ivča Šišperová. Zvláštní poděkování patří za morální a 
stravovací podporu Máše a Dadulovi Hronovi, kteří se během dne 
mnohokrát objevili, navařili nám, tu něco přidrželi, přinesli, přivezli, oběhli 
nás se zákusky a kafíčkem… prostě šířili dobrou pohodu a byli naší velkou 
morální podporou. Při samotné akci se pak  na záchraně u jednotlivých 
lávek podílely ještě: Silva Č., Jana H., Barča, Dana, Terka K. (ta pomáhala 
i dopoledne), Lucka H. Všem moc díky. Byl to náročný, ale moc pěkný a 
vydařený den. 

Tak možná zase za rok   
Soňa 
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Ahoj děti a mládeži, 
 Letos jsme pro Vás připravili pro nás originální akci, kterou jsme 
ještě nikdy nepodnikli. Sejdeme na velkém dračím klání… Nebudeme 
hrát dračák, ale pouštět draky a dračice… 
Termín: sobota 
12.11.2005  
Sraz: všech 
krotitelů draků 
v 13.00 hodin i se 
svými draky 
v náručí na 
sídlišti Východ na 
hřišti naproti 
školy. 
Program: 
Z místa srazu se 
přesuneme na 
startovní pole, 
což budou pole 
za sídlištěm. Zde proběhne slavnostní zahájení drakijády a představení 
soutěžících draků. Soutěžit se bude v několika kategoriích. Bude se 
hodnotit esteticky nejlepší drak, nejoriginálnější drak, nejmenší, 
největší + další zatím tajné kategorie. Pak nastane hodina H a Vaši draci 
se pokusí vznést a setrvat ve vzduchu. Samozřejmě, že až nyní vyjdou 
najevo konstrukční vychytávky či nedostatky. Těšíme se, že si s draky 
pěkně pohrajeme a zablbneme a bude určitě i sranda. Vemte to vážně a 
sestrojte tedy nějakou tu „dračici“… či krabici…hlavně ať letí… 
Vítězové budou patřičně odměněni.  
Pokud bude pršet, tak se akce posouvá o den – na neděli. 

Na setkání se těší   
DRAK I AVDA 
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 Na letošní CVVZ, která se koná 18.-20.11. v Třebíči se přihlásilo 
11 našich členů, což je potěšující počet, zvláště nás těší zájem naší 
mládeže o poznávání nového. Koordinaci dopravy, výběr účastnických 
poplatků a vedení výpravy za Úsvit zajišťuje Pavel Polehňa, na kterého 
se s dotazy také obracejte. Tel: 604 897 725. Ještě je stále možné se 
přihlásit, nicméně nyní už za vyšší účastnický poplatek 400,- Kč a to do 
6.11.2005. 
 
 

Schůzka v klubov
alším měsíci dne

ně - Ochutnávka  
 V d  23.11. 

Ringo 
 Náš amatérský ringo klu ačal fungovat v zimním rytmu. 
Scházíme se každý čtvrtek ve Starém Městě v sokolovně. Začátky jsou 
v 18:00 hodin a hrajeme cca do 20.hodin. Přijďte si zahrát také. 

v 16.30 hodin proběhne opět soutěž o 
nejhroznější nealko výrobek. První 
ročník degustace se docela zdařil, 
takže dáváme repete. Proto se opět 
porozhlídněte po supermarketech i 
jiných marketech a ochutnávejte, 
sondujte. Upozorňuji, do soutěže se 
smí přihlásit jen opravdu hromadně – 
naším či zahraničním potravinářským 
průmyslem – vyráběné nápoje a první 
tři místa z minulého ročníku se do soutěže hlásit nesmí 1. místo: Energy 
drink (firma Tesa) – přinesl Honzík Kubáček, 2.místo: Rajčatový džus 
(Hello) – Ivča Šišperová, 3. místo: Kouzlo zimy (Toma) – Petr Pijáček. Je 
to opět výzva a hrajeme o hodnotné ceny. Také samozřejmě všichni 
budete hodnotit. Rozhoduje jak chuť vzorku, tak i barva a vůně. Každý 
účastník degustace smí přinést pouze 3 vzorky. 
 

b opět z
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Žádost o dotace na rok 2006 

 Jako každý rok i letos js  v ranné podzimní obdobíem
ma

 byla 
nucena zasednout k f lánem akcí na 
příští rok a v t- žádost o 

tace

omáždění dužiny Úsvit se letos 
skuteční dne 3.12. 2005 v sále kulturního domu v Mařaticích – tam 

jako loni a předloni. Prez 7.30 hodin. S vedoucími 

mbránou, celkem 
achovalé. Cena 400,- Kč. Informace u Hanky Cvekové na 

tel.777813613. 

d po VH opět připravujeme taneční, relaxační a celkově 
esmírně uvolněný víkend s Pavlou Jurigovou ve vedení. Zase se bude i 

bubnovat, vařit nout…apod. No 

 firmě Aircraft Industries a.s. Kunovice, která 
oskytla do naší klubovny 4 pěkné skříně za symbolickou cenu.  

 

ormulářům, lá t si hlavu s čísly, p
ypracovat pro Duhu resp. MŠMT projek

do  na naši činnost v r. 2006. Projekt je odeslán, teď jen můžeme 
čekat, jak moc MŠMT bude štědré. 
 

Valná hromada 
 VH Kufru a slavnostní shr
u

ence bude začínat v 1
z Úsvitu a staršími náctiletými opět počítáme do organizace – takže 
všichni pomocníci budou mít sraz dříve – v 16.15 hod. Budeme chystat 
sál a další potřebné věci. Tož přijďte v hojném počtu. 
 

Inzerát 
  Prodám trekové boty č. 4 s gore-texovou me
z

 
Co připravujeme na prosinec 

 Na víken
n

čaje, vařit exotická jídla, masírovat, blb
a o další týden později by měl proběhnout tradiční noční přechod 
Pohoří. Na který den resp. noc přechod připadne, Vám dáme vědět 
v příštím zpravodaji. 
 

Poděkování za skříně 
 Děkujeme moc
p
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Je plánováno na termín 4.-5. listopadu, to je pátek 
dpole me, že se uskuteční na lyžařské 

chatě v Nezdenicích. Na programu bude hodnocení jednotlivých 
akcí to

čních hráčů ve volejbalu pr
letos. Stejně jako 
Pravidla turnaje: hraje se podle pr videl odbíjené na 2 vítězné sety. 
Hraje 

ou ucelená družstva v čele s kapitánem 
í, dat. narození, bydliště.  

s za organizátory zve  Šárka 

o dne a sobota. Předpokládá

hoto roku a příprava plánu akcí na rok příští. Do programu se 
vejde i návštěva místní sauny. Ozvěte se všichni, kdo jste vedli letošní 
akce, i další členové, kteří máte zájem vést akce v příštím roce. 
Pozvání platí i pro Úsviťáky.   

Míla Špirit 
 

 
Tradiční turnaj rekrea oběhne i 

. loni chceme oživit mrtvou podzimní sezónu
a

se na mužské síti. Není dovoleno hrát mužům, kteří jsou 
aktivními hráči okresních, oblastních a vyšších soutěží ve volejbalu. 
V týmu musí být minimálně dvě ženy. V každém družstvu musí být 
rozhodčí, který bude rozhodovat zápasy jiných družstev. 
Termín: sobota 26. listopadu 2005  
Prezence: 8.00 – 8.30 hod. 
Místo konání: Sportovní hala Uh. Hradiště 
Startovné: 200 Kč za družstvo. 
Přihlášky: Přihlásit se moh
nejlépe písemnou formou – jméno, příjmen

vé, Přihlašování u Šárky Smělíko
Lidická 574, Kunovice 686 04, tel. 
572 548 247 ve večerních 
hodinách do naplnění kapacity 
(12 družstev) nejpozději do 
prezence. 
Protesty: Protesty je možno podat 
řediteli soutěže s poplatkem 200,- 
Kč, které se v případě 
oprávněného protestu vrací. 
Ředitelem soutěže je Šárka 
Smělíková. 
Poznámka: Povrch v hale vyžaduj
kontrolováno!!! 

Na sportovní klání vá

e pouze sálovou obuv, bude 
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Pozor změna ubytování!!! 
 Letos d uspo

adič
ěžníkem. Nicméně poslední zprávy z Kunčic nás lehce zaskočily - 

bylo nám odřekn m však podařilo 
sehnat ubytován  Městě (pod 

 ale muset přejít venkem. Ubytování je na velmi pěkné 
úrovni. 

en necelý 1 km, 

s
Doprava: tentokrát osobními auty. 
Program: lyžování sjezdové – letos vzhle
dostupné auty či ski busy (Hynčice, Kunčice,
bude připravena na každý den 1 túra

é.  
je ubytování, rekreační poplatek 

518075-domů 

Ahoj Dadula 

o třetice a naposledy jsme se rozhodli řádat 
tr ní vánočně – novoroční týden na horách pod Králickým 
Sn

uto ubytování, každopádně se ná
í náhradní – přímo ve Starém

Sněžníkem). 
Termín: od úterý 27.12.05 do neděle 1.1.05.  
Ubytování: dva velké bungalovy s kapacitou dohromady 51 míst ve 
2 až 5 lůžkových pokojích. V každém bungalovu jsou k dispozici WC 
a sprchy. Večerní programy budou probíhat ve spol. místnosti, do 
které se bude

Stravování: Vaření je 
možné v dobře 
vybavené kuchyňce. 
Obchod s potravinami 
je vzdál
zásobování si bude 
každý zajišťovat sám. 
Také je zde možnost 
tatek. 

dem ke změně místa, 
 Stříbrnice), pro běžkaře 

 s odborným vedením. 
Společenské večery organizované i neorganizovan

stravovat se ve Starém Městě, hospůdek do

Účastnický poplatek, který obsahu
a org.výdaje činí letos 1400,-kč a pro děti a mládež do 26 let (členy 
Kufru) je dotace na osobu 200 Kč takže pobyt vyjde na 1200,-kč Kdo 
má v Kufru osobní dotace může jimi uhradit 50% pobytu.  
Přihlášky: u Daduly Hrona na tel.572544210-práce, 572
a mob. 736680073. Přihláškou je zaplacení zálohy ve výši 500 Kč do 
vyčerpání kapacity. Zbytek účastnického poplatku bude vybrán 
první den na akci. Tak to je asi vše, co jsem Vám chtěl sdělit, tak 
neváhejte bude nával.  
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Sauna 
Pozor, pozor. Začínáme se zimním saunováním a posilov
 Začneme ráz 00 – 20

imáku. Účastnický poplatek je 40,-kč, děti polovic. 

Brigáda 
 

Valná hromada 

ti v příštím 
pravodaji. 

 
 

áním 
.00 hodin na imunity.

z
ně, už 1.11. v úterý od 18.

 

 Podzimní brigáda prob lmi malé účasti, zúčastnili se 
pouze členové vedení Kufru a Úsvitu. Inventura se tedy nestihla, ale 
důležité zazimovací práce ano. Snad příště se nás sejde více. 
 

ěhla za ve

 VH Kufru a slavnost ění dužiny Úsvit se letos 
uskuteční dne 3.12. 2005 v sále kulturního domu v Mařaticích – tam 
jako loni a předloni. Prezence bude začínat v 17.30 hodin. 
 

ní shromážd

Jaráky 
.2.2006 proběhnou ve V termínu 18.-25  Starém Městě pod 

Sněžníkem, tam co Vánoce – viz výše. Zajištěna bude polopenze, 
lyžování možné sjezdové i běžkové. Zálohu 500,-kč začne vybírat 
Máša na VH. Přihlášky taktéž u Máši Hronové. Podrobnos
z
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 V dnešní kronice V to a tábor Úsvit. 
říspěvek napsala Silva Čerešňáková. 
. Den, neděle, 7. srpna 

, že po 24 hodinách mlčení je příjemné 
ozdravit, nebo říct někomu: „Dobré ráno!“, i 

když na

ili akvadukty. Vyráběli jsme korýtka 
pro pin

ší... 

erý jsme měli 
za úkol

ás lil pot. A 
to byl t

neb 3x druzí. 

mné jako celá noc sám – bez 
divočák

Silva 

ám přináším vzpomínku na lé
P
9

Do nového dne mně vzbudila melodie kytary s povzbuzujícím textem 
„Vstávej semínko, holala...“Řeknu vám
na někoho promluvit, někoho p

 vás mžourá ulepenýma očima. 
Vyběhli jsme na dvorek starého mlýna, a jelikož se někteří sotva 

drželi na nohou, tak se Jiřan slitoval a cvičily se jen taneční kreace. 
Po doplnění energie jsme tvoř

gpongový míček, který měl doplavat co nejdál. Dlabali jsme žlábky a 
lili do nich vodu. Ukázalo se, že ne vždycky ten nejdelší, je ten nejhlub

Před obědem se ještě stihl sehrát zápas Tlačtli. My versus 
Chantico. Slavně to zrovna nedopadlo. Dobře jsme teda určitě nehráli a 
pokud jsme vůbec nějakou taktiku měli, tak bohužel selhala.... 

Po výborném kuřeti s rýží... nevím, co dělali ostatní, ale naše 
skupinka nastoupila jako četa do kuchyně a umývala a umývala... 

Odpolední program nám vedoucí připravili u potoka, kt
 překonat suchou nohou s pomocí lan, karabin a přírodních produktů. 

Nutno podotknouti, že po dopravení velkého klacku, lépe klády, z n
eprve začátek... Kláda se ne a ne zapříčit o druhý břeh. Klouzalo to a 

klouzalo. Ani Dub už se na to nemohl dívat, kroutil nevěřícně hlavou a opustil 
nás. Další počínání družinky sledoval ze vzdáleného mostku. Nakonec i Žaba 
musela uznat, že pokusy jiných týmů byly sice možná povedenější, ale ty naše 
byly rozhodně nejdramatičtější. 

Pomalu ale jistě jsme si začali všímat únavy dopadající na celý 
tábor. Na naší skupince se to projevuje tak, že jsme dnes nebyli schopní 
vybojovat ani jedno první místo a

Oběti byly tentokrát pouze otráveny, k velkému zklamání diváků, že 
neuvidí další krev. Ještě jsem se nahřála u ohně, sbalila bivak a šla spát do 
lesa. Usínání pod širým nebem bylo stejně příje

ů a jiné, pro mě nepříjemné zvěře. 
Za Tlazolteolt     
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PS k celému zpravodaji: Mé úžasné sdělení, že už mám v polovině měsíce 
zpravodaj napsán, nikoho neochromilo, ba což, prošlo skoro bez povšimnutí. 
Vracím se tedy do zaběhaných kolejí připrav čelit dotazům:
„Jak to vypadá se zpravodajem?“ Ještě jednou zdravím.   So

ena neohroženě  
ňa 

 
 
 

Klubovna:   
Palackého nám. 293 
686 01 ské Hradi
1. patro  - dveře 12 

.c

el./Fax: +420572540289 

ír Hron.......... 572 578 075 ............ 736 680 073 

olehňa.......... 572 591 028 ............ 604 897 725 
irit ................... 572 641 128 ...... 572652334zam 

R:  

... vá ....572 585 138 
lová .

el ........
......... .777 801 108 Jirka Létal ................602 543 104 

572 

pavelpol@raz-dva.cz 
apexx@seznam.cz 

Uher ště 

 
E-mail: kufr.uh@seznam z 
duzina.usvit@seznam.cz 
Http: kufr.misto.cz 
T
 
Předseda Kufru:  Drahom
 
Vedení Kufru:  Pavel P
                          Míla Šp 
                               Hošek Jirka................ 572 556 342 ............ 604 100 900 
 
Předsedkyně D Jitka Plchová............ 572 570 125 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová.... 572 542 629 
                     Eliška Létalová.......... 572 593 141 ............ 724 231 577 
 
Vedoucí akcí:   

 .....Máša Hronová ......572 578 075 Zoja Chodůro
aMajka Hamp ......572 553 637 Šárka Smělíková ....572 548 247 

ožka Gabrh ......723 147 244 Rosťa Kubáček ......577 133 048 J
Jirka Hron .......... ...
 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová         604 604 329 550 430  
sona.hronova@seznam.cz  
 
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa  604 897 725 572 591 028 
Jiří Müller ml.     736 176 628   
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ní 
c

občanské sdruže
Klub Úplně Fantastické Rekrea e 
 

• IČ   DI : CZ 16360851 • Ččtu: 1543558339/0800 O: 16360851  • Č .r. u MV: VSP/1-121/90-R  Č.ú
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500 
dužina Úsvit 
Č

•
 

Klubovna: 
stí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv• Palackého námě

• Tel./fax: +420 572 
.12)

540 289  • Http://kufr.misto.cz 
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 

 

 • Nejsme plátci DPH
KUFR a ÚSVIT v PROSINCI 2005 
• ....................... KUFR v sauně 
 

áku 

da 

 

hoří 

 

 každé úterý........

• každý čtvrtek............................ Ringo ve Star
 

• 3. – sobota ................................ Valná hroma
 

 9.-11. – víkend........................... Relax s Pavlou•
 

 asi 17. – sobota......................... Noční přechod po•
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Zpravoda  dětí a 
mlád ovědná 
redakto
Uzávěrk

žníkem  27.12. – 1.1. – týden ................. Vánoce pod Sně

j – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení
eže DUHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodp

rka: Soňa Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa  
a 24.10.2005. Příští uzávěrka: 18.11.2005. 


