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Úvodem
Mílí kufráci a úsviťáci,

Jarní sezóna se nám pěkně rozjíždí a to doslova. Hned na počátku května proběhly 
s Kufrem dvě cyklo-akce – prvomájový výlet a Beskydy na kolech. Ačkoliv počasí bylo, 
mírně řečeno, proměnlivé, tak obě výpravy se, zejména díky dobré partiji, velmi 
vydařily. Cyklorodinka Hronů během podzimu a zimy totálně přezbrojila – z treků pře-
sedlali na horská kola a dokonce si pořídili cyklopřílby!!! Naše babička by řekla: „Kam 
to napsat?“ A já jí odpovím: „ No jedině do zpravodaje“. Ale teď nevím, zda po těch 
letech v sedle je mám uvádět jako ostrašující případy nechránící si dosud zdroj své 
obživy, nebo jako kladný příklad pro ty, co ještě helmy na hlavách nemají. No nechť 
si to každý přebere, jak chce. Já jen dodávám, že bylo na čase. Pozorujíce někdy 
svého otěcka řítícího se střemhlav dolů z kopců, přemýšlím jestli si přeci jen někdy 
v minulosti při pádu hlavičku neporanil. Přestože jsem s ním už nějaký ten kilometr 
najela, stále se mám asi co učit. Na počátku letošní sezóny jsem si osvojila zase další 
- nové cyklistické termíny a hlavně na vlastní kůži pochopila jejich smysl. O terén-
ních vlnkách a cestách s klesající tendencí vedoucích většinou na vrchol jsem Vám 
již psala. Ale třeba o prohlášení: „Padesátečka na rozjezd“ znamenající minimálně 
osmdesát náročných km v terénu, o tom jsem vám ještě nepsala (teď mě napadá, 
že to možná myslel v mílích). Slib: „Teď už pojedeme jen 15 km po větru“… nám dá 
jistotu, že protivítr bude tak silný, že stěží těch 30 km dojedeme. „Přešupnout hře-
bínek“ značí skoro vypustit dušu při přejezdu horského hřebene a větička: „Teď už 
jen vystřelíme na vrchol“ předznamenává dlouhé, prudké, skoro nekonečné stoupání, 
navíc po nepěkné cestě. Trochu jsem se snažila do této „dadulovské“ terminologie 
uvést na prvomájovém výletu Dokyho… No a myslím, že to docela pochopil. Prohlásil 
totiž na závěr: „ No, ale pokud jsi vyrostla v takových poměrech, tak Tě vlastně už 
nic nepřekvapí.“… Třebaže to tak může vypadat, já si troufnu - po celé řadě takových 
padesáteček na rozjezd s větrem v zádech, terénními vlnkami s klesající tendencí 
a čas od času vystřelujíce na vrcholy a přešupávajíce hřebínky – pouze prohlásit, že 
jsem si jista, že mě určitě ještě něco překvapí. Už se na to těším. 

Pěkný květen
Soňa

P.S.: V Beskydech, které byly deštivé, větrné, mlhavé, studené i teplé a slunečné 
se vžil termín týkající se pro změnu počasí: „Je skoro slunko“… A znamená to všechny 
druhy meteorologických stavů, tedy kromě slunečného počasí. Takže na dotaz: „Jaké 
jste měli počasí?“ s klidem skoro kdykoliv můžete odpovědět: „Bylo skoro slunko.“ 
(tedy pokud nebylo slunko úplně). No a my jsme v Beskydech měli skoro slunko…

Strana 2
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Úsvitová část zpravodaje:

Splutí Moravy a Orlice
Z důvodu nedostatku vody byla akce přeložena na neurčito...

Ahojte všichni příznivci dobrodružství,

Sluníčko nám pěkně svítí, je teploučko, sucho, co více si přát? No přeci tmu, 
zimu a vlhkost až na kost… Ano, ano. Dlouho avizovaná a připravovaná výprava do 
podzemí Moravského krasu je zde.
Termín: 11.-13.5.2007
Místo konání: Obec Rudice a přilehlé i více vzdálené podzemí, no a také trochu 
pobudeme na povrchu zemském či nad zemí – při lezení.
Doprava: vesměs os. auty či jinak individuálně
Strava: vlastní
Ubytování: ubytovna v Rudici
Odjezd: Z UH již v pátek v 17.00 hod od Zdravotní školy
Návrat: během neděle
Program: 6 hodinová túra v podzemí pod vedením zkušených speleologů, dle počtu 
přihlášených se uskuteční buď 2 nebo 3 výpravy. V době, kdy se zrovna nebudete 
plazit v blátě tmou si můžete zalézt v Rudicích na skalkách či se opalovat, pikniko-
vat, procházet…prostě cokoliv. Večer posedíme, pozpíváme, popijeme (tedy Ti co 
mají už více jak 18 let).
S sebou: Nic specielního, do podzemí vše vyfasujete, snad jen sportovní oblečení 
na lezení a procházení.
Účastnický poplatek: 1.100,- pro dospělé – neúsviťáky (zahrnuje 6 hodinový pobyt 
v podzemí pod vedením profesionálních instruktorů, půjčovné veškerého vybavení 
do podzemí, ubytování, organizaci). Pro členy Úsvitu 600,- Kč (dotováno z MŠMT a 
města UH, zahrnuje totéž). Dopravu si každý pořeší individuálně, neboť se budeme 
sjíždět z různých směrů.
Přihlašování: Do 10.května u Soni na tel. 604 604 329 
      Ahoj v podzemí i ve vzduchu  
     Soňa

Výprava do Podzemí
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Výlet na inlinech a koloběžkách
Ahojte,

Protože jsme si poočku všimli, že mnozí z Vás si pořídili inliny – tedy 
kolečkové brusle, tak jsme pro Vás připravili výlet právě na těchto kolečkách 
či na jiných kolečkách… A kdo chce může jet na kolečkách.
Termín: sobota 19.5.2007
Doprava: vlakem do Bzence přívozu
Odjezd: z UH v 10:45 hod, sraz 15 minut předem kvůli společné jízdence
Návrat: do UH vlakem v odpoledních hodinách 16.59 hod.
S sebou: kolečkové brusle, koloběžky, jiná zařízení s kolečkama, pokud 
možno tak chrániče na lokty, kolena, zápěstí a cyklo přílbu, nějakou svačinu 
a pití, nějaké kapesné.
Účastnický poplatek: 30,- Kč
Program: Výlet po super asfaltu lesem po Bzeneckých lesích, zastávky na 
pokec a také piknik v lese na paloučku…
Zúčastnit se mohou všechny výkonnostní kategorie!!!
Tak ahoj na kolečkách Avda

Sportovní víkendAhoj mládeži,
Akce, kterou pro Vás chystáme, bude věnována sportu a kolektivním hrám. Doufáme, 

že jaro bude na konci 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 26.+27.5.2007 
Místo konání: základna Družba – Smraďavka
Ubytování: v chatkách, strava: společná 
Doprava: autobusem do Buchlovic, odjezd v sobotu ráno v 8.30 hod., sraz o 15 min dřív
Návrat: v neděli 15.30 hod na autobusák
Účastnický poplatek: 130,- Kč
Program: volejbal, přehazka, ringo, indiaca, lakros, fotbálek, petanque, 
vybiša a další neznámé kolektivní hry
S sebou: věci na sportovní víkendovku, pláštěnky, spacáky, spát se bude na 
postelích, baterku.
Přihlášky: u Soni na tel. 604 604 329 do pondělí 21.5.2007.
Sportu zdar        Avda
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Tábor Úsvit

Ahoj děcka a rodičové,

Blíží se léto a s ním
i plánování dovolených a prázdnin. 
Přináším Vám tedy informace 
o letošním letním táboře.

Termín: sobota 28.7. – sobota 11.8. 2007
Místo: Držková, Hostýnské vrchy
Doprava: autobusem tam i zpět
Ubytování: v podsadových stanech
Strava: klasická táborová z polní kuchyně
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou – tentokrát již 
nyní zveřejňujeme její téma… a tímto je: ROBIN HOOD a jeho dobrodružství. 
Můžete již přemýšlet nad tím, co Vás asi čeká, studovat, kdo to vlastně 
byl, kdo byli jeho přátelé a nepřátelé a také si připravovat dobové kostýmy 
zbojníků z lesa Scherwoodu, stejně tak luky, šípy apod. Že o dobrodružství a 
napětí nebude nouze, o tom nepochybujte!!!
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.200,- Kč. 
Přihlášky jsou k dispozici u Soni, zálohu (500 Kč) nutno zaplatit do 15.5.2007 
(nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude celý poukaz hradit 
zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí být zaplacena do 15.6. 2007.

Míst na tábor je letos o něco méně, tak neváhejte  a hlaste se!   
AVDA

Úsvit   ruzné    o
o
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Tak jako každoročně, i letos pořádáme na začátku prázdnin Kufrovku. Tento-
krat to bude puťák na slovenských horách. Přesněji řečeno na Velké a Malé Fat-
ře. Budeme chodit po horách a kochat se přírodou kolem sebe. Budeme se potit 
při stoupáních na nemalé kopečky. Budeme po večerech vařit schovaní někde v 
houští. Budeme si to prostě užívat. Podrobné informace včetně pravděpodobného 
itineráře budou v příštím zpravodaji, ale hlaste se už teď. Kapacita je přibližně 
dvacet lidí, ale pojedeme v jakémkoli počtu. 
Termín: 30.6.- 8.7.2007 
Doprava: Vlakem tam i zpět
Strava: Zajištěna od neděle od rána, vařit si budeme sami na plynových vařičích, 
všichni společně.
Ubytování: Budeme spát, kde se dá... V kempu, salaši, v přírodě pod širákem či 
ve stanu.
Poznámka: Veškeré věci včetně jídla si poneseme sami
Účastnický poplatek: tak jako loni 1400,- (doprava, jídlo, pojištění, organizace)
Přihlášky: U Soni na telefonu 604 604329 do 15.6.2007 včetně zaplacené nevratné 
zálohy 500,- 
Těšíme se na Vás     
          Avda

Kufrovka - puťák na Fatrách

Názor
Zařazuji v tomto čísle neobvyklou rubriku. Jirka Hron mi poslal příspěvek týkající 

se činnosti Úsvitu. Pokud chce někdo přiložit svůj názor k tématu, budu jen ráda. 
Myslím sama, že za reakci by to stálo.

Poslední víkend se měla uskutečnit akce tvrdých her, jedna z běžných akcí Úsvitu, 
žel ač nápady na program byly zajímavé, akce se neuskutečnila, seznam přihlášených 
byl dlouhosáhlý… byla v něm pouze Žaba. A kdybychom se takhle vraceli postupně v 
čase zpět, zjistíme, že podobným způsobem dopadla většina posledních akcí. Když 
jsme před čtyřmi roky pořádali akci typu tvrdých her, byl jsem nešťasten, že se zú-
častnilo pouze 12 lidí. Pokud pár let nazpět, jelo na naši dětskou akci kolem 15.dětí, 
brali jsme to jako neúspěch, dnes jsme tolik dětí dohromady neviděli od tábora… 
Ano, mám-li použít drobného medicínského přirovnání, úsvit je z pohledu dětských 
akcí ve stavu klinické smrti.

Teď je otázka, proč se tak stalo? Lze jej ještě resuscitovat a hlavně - chceme jej 
ještě zachránit??? Nejprve tedy proč je tomu tak? Mohli bychom to svádět na obecné 
okolnosti - nabídka volnočasových aktivit je dnes pestrá, děti mají vše jednodušší, 
jsou jaksi línější… doba počítačů virtuální reality - kdo by dnes jezdil do přírody hrát 
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hloupé hry s šátkama na hlavě? Ovšem bylo by velmi laciné, svádět stav Úsvitu jen na 
tuto vnější okolnost. Zjišťoval jsme si dynamiku úbytků členů v největší organizaci, 
která pracuje s dětmi, a to u našich kolegů skautů. Za posledních několik let se jim 
členská základna propadla z 55 000 registrovaných členů na 45 000 členů. Podobně se 
tak děje u naší domovské Duhy. Kde se členská základna rok co rok mírně propadá, 
nyní se však počet členů stabilizoval někde okolo 5 000 členů. Co z toho vyplývá? Ona 
naznačená moderní doba dělá své, tahá nám pomalu děti z lesů a táborů pryč, ovšem 
v žádném případě to nevysvětluje tak prudký propad účasti na akcích jaký u Úsvitu 
nastal. Kde se tedy stala chyba? Myslím, že musíme začít od kořenů… moderní éra 
Úsvitu s celoročními akcemi vznikla na tom, že jsme začali jezdit z dětmi kufráků a 
jejich kamarády a kamarády kamarádů. S těmito dětmi jsme jezdili, děti postupně 
stárly, hráli jsme náročnější hry a byli spokojeni, kolektiv se měnil jen kosmeticky 
a pak začaly první problémy. Většina klasiků už zestárlo a malých dětí bylo pomálu. 
Bohužel jsme si tento efekt uvědomili pozdě, jisté drobné snahy o získaní nových 
dětí byly, bohužel nešlo o nic koncepčního. Pokud jde o kvalitu programu, myslím si 
(ač je to možná neskromné), že zde problém nebyl, ba naopak dle mého názoru, se 
nám kvalita dařila postupně zvyšovat. Ovšem nějak jsme při tom vyrábění skvělých 
výrobků zapomněli, že naši spotřebitelé jsou omezeni věkem, a že musíme hledat 
nové. Bohužel nám chybí nějaký propracovaný systém získávání dětí. Kdyby jsme na 
to mysleli dříve, bylo by to daleko jednoduší a stačilo do funkčního tělesa doplňovat 
postupně. Dnes, kdy by bylo třeba začít téměř od znova, je situace daleko těžší! 
Samozřejmě výše nastíněné není jediný problém, drobných chybek bylo daleko více. 
Výchova nových vedoucích dle mého názoru neprobíhala, jak by měla. Podcenili jsme 
identifikaci našich členů s našim Úsvitem a Duhou - jakousi hrdost. Možná i tak trochu 
příliš demokratické prostředí.

Situace je jaká je… teď je otázka jestli se s ní dá ještě něco dělat? A jestli to 
chceme udělat? To jsou propojené nádoby. Já osobně jsem pro to, pokusit se ještě 
o to oživit Úsvit a vrátit ho do starých kolejí, nechci, aby se veškeré zkušenosti, jež 
celá naše parta za ta léta získala, vešly vniveč. Správně fungující oddíl se pozná tak, 
že nestojí na konkrétních lidech, ale že žije vlastním životem. A to je ten krok, co se 
nám nepodařil udělat. Připravovali jsme akce pro děti a myslím, že dobré akce pro 
děti, bohužel se nám nepodařilo vytvořit systém, v němž by se Úsvit podařilo emanci-
povat od konkrétních lidí a dát mu vlastní život. Já osobně jsem v Úsvitu jako dítě a 
později jako vedoucí prožil jedny z nejkrásnějších chvílí svého života, užil si spoustu 
vzrušení a zábavy, potkal jsem spoustu skvělých lidí a hlavně se díky těm lidem stal i 
o trošku lepším člověkem. Chtěl bych, aby Úsvit žil dál, dával dalším generacím dětí 
možnost poznat něco jiného, zažít nepoznané. Aby i za 20 let Úsvit dál pracoval a já 
mohl říct, že jsem jednou byl u toho. Možná ze mě mluví nostalgie a nikdo jiný krom 
mě nechce Úsvit živit, ale možná že nejsu sám…     
         Jirka Hron
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Po nalezení vhodného termínu, což nebylo jednoduché, zveme všechny 
příznivce tance, dobré muziky, dobrého jídla a pití na náš, dá se říct, že už 
téměř tradiční Country bál.

Kdy: v pátek 18.5.2007 v 19 hod
Kde: v kulturáčku v Mařaticích, tam co bývá valná hromada.
S kým: to necháme na Vás
Vstupenka: pouhých 100 Kč na osobu, děti do 14 let vstup zdarma.
Program: hrát, zpívat a halekat bude náš oblíbený Amalgám, tančit, kecat a 
veselit se budeme My, možná bude ukázka coutry tance, určitě bude bohatá 
tombola.
Co týká jídelka a pitíčka, vše bude zajištěno v našem bufítku alias fast foodu, 
vše v prvotřídní kvalitě a za příznivé ceny.
Tak neváhejte, vemte rodinku, přítelkyni, přítele známé i neznámé a dojděte 
se potěšit, pobavit, pokecat a vypadnou z běhu všedních dní.
Na setkání s Vámi se těší       

Máša a ostatní holki.

Kufrová část zpravodaje:

Country bál Kufru a Úsvitu.

Po Valašských kotárech
Pro všechny příznivce pohodové jarní turistiky jsme připravili pěší vycházku 

na hřeben, který se táhne od východu na západ podél Valašských Klobouků. 
Vystoupíme na vrch Požár, podíváme se do přírodní rezervace Ploština, rozhléd-
neme se z nové rozhledny na Královci, projdeme část nové Klobucké naučné 
stezky, občerstvíme se ve Valašských Kloboukách, pak se vyšplháme na Jeleňov-
skou a kolem památné Hložecké kaple dojdeme na vlak do Popova. Celá trasa 
měří asi 22 km. Pro koho by to bylo moc, může skončit v polovině ve Valašských 
Kloboukách. Vycházka je vhodná i pro matky s dětmi a důchodce ?.
Termín: sobota 26.května
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Doprava: společně vlakem, známým spojem Os 4303 v 7:47 hod. z Hradiště přes 
Bylnici do Valašských Příkazů. Přijďte dřív kvůli společné jízdence! Zpět z Po-
pova 16:03 hod.nebo 18:35 hod.
Přihlášky: nejsou nutné, vhodné je ale dát vědět o tom,že chcete jet, na tel. 
572 652334, mobil 607280854, nebo meil: spirit@czub.cz do pátku do oběda 
kvůli aktuálním informacím. V případě moc deštivého počasí se nepojede!
Tak si vemte prachy a hurá na Valachy.      
 Míla

Chcete na rozhlednu? A možná ještě i na druhou? A do míst, kam ještě turisti 
příliš nechodí? Tak pojeďte se mnou, podívat se 2. až 3.6. do Vizovických 
vrchů, na rodový mlýn mé partnerky Staňky a po značených i neznačených 
cestách v jeho okolí !

Termín: 2.-3.6.2007
Doprava a ubytování: Když to bude možné, pojedeme oblíbenou Avií (tentokrát 
to nebude příliš daleko, takže všichni přežijí), nebude-li Avie k dispozici, 
budeme muset řešit dopravu patrně vlastními auty. Jedná se o kraj dostupný 
veřejnou dopravou pouze velmi omezeně, o víkendu prakticky vůbec. 
Nocleh bude civilizovaný, strava pouze vlastní, nebo co si ulovíte.
Účastnický poplatek zatím není stanoven, bude jako obvykle zanedbatelný ve 
srovnání se zážitky. 
Přihlášky u Pavla Zachara, telefon 605 485 436, platba u mne doma - dlouho 
předem!
Kam máte při túrách přijít Vám řekne a na bludiče se těší   

Pavel Zachar - turista v.v.

Výlet skoro do neznáma
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Milí cyklisté,
Zvu všechny příznivce dlouhých stoupání a ještě delších sjezdů, milovníky hor, 

slunce, alpských hospůdek, neskutečných panoramat, také Ty, kteří si chtějí zkusit 
sjet o něco vyšší hory než máme u nás, sáhnout si výš a možná taky hloub… Tak pro 
Vás všechny bude červencová akce, jež proběhne v oblasti Saalbachu v Alpách poblíž 
jezera Zell am See. V plánu jsou 4 cyklo dny, kdy nastoupáme cca 6800 výškových 
metrů, 5x vyjedeme nad 2000 mnm. Samozřejmě, že si na své přijdou i méně výkonní 
jezdci, kteří se mohou pohybovat v údolích či středně vysoko, možností je hojně.

Termín: 4.či 5.- 8.7.2007.
Doprava: Os. auty, cca 510km (z UH).
Ubytování a přihlašování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček v 
oblasti – v Meisenhofenu. Protože chceme v klidu a míru objednat ubytování, budu 
potřebovat znát počty zájemců o akci nejpozději do konce května. Počítáme s 
možností dvojího ubytování – levnější v kempu pod stanem, nebo v některém z 
rodinných penzionů. Kemp má luxusní sociální zázemí, kuchyň, sušárnu, orientační 
cena je 4 euro za osobu + 2 euro za auto/noc, penzion bude dražší, přesnější 
ceny uvedu v příštím zpravodaji, ale počítejte cca 15 euro na noc (plus mínus – co 
jsem dosud prosondovala se točilo kolem této ceny). Ubytování je to komfortní, v 
apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd.
Strava: vlastní
Pozn: V Rakousku je povinnost jezdit s cyklistickou přílbou! Někteří již na opakované 
naléhání zareagovali a přílbu pořídili.
Pozn2: Pokud chcete akci poznat nejen z té faktické stránky, ale také trochu z té 
emoční, vraťte se k úvodníku 9/2006 – tam to všechno je popsáno. ? 
Pozn3: U některých, a to i u docela zkušených a vyježděných cyklistů jsem si na 
prvomájové vyjížďce všimla, že s sebou nevozí žádnou nebo skoro žádnou vodu 
(myslím tím nealko nápoje, jontové nápoje apod.) a v hospodách pijí třeba jen pivo 
a zelenou!!!! Jako cyklista a lékař v jednom naprosto nemůžu doporučit (jen tyto 
tekutiny… chtěla jsem napsat takové tekutiny…), ba což v Alpách by tento přístup 
mohl být velmi nebezpečný. Proto pijte, pijte a pijte. Nejen na kole, ale na kole 
zvláště. Dehydratace, ztráty iontů a svalové křeče nejsou žádná sranda.
Přihlašujte se na 604 604 329 do konce května.      

Soňa

Alpy na kole
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Kufr   ruznéo
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Brigáda v Kunovicích.

V neděli 20.5.2007 od 9 hod zvu všechny, co chtějí pomoci dát nám do 
pořádku náš sklad v Kunovicích na příjemnou brigádu. Kromě hlavní náplně 
natírání skladu bude probíhat i jarní úklid a údržba materiálu, takže práce 
bude dost pro muže i ženy, chlapce i děvčata. Pomůcky a občerstvení 
zajištěno, vemte si jen něco pracovního na sebe.

Tož přijďte možná bude i sranda
Dadula

Odysea 2007

Termín: 21.-28. července Zákupy 
Tentokrát nebudu popisovat krásy, památky a přírodní zajímavosti kraje, 

do kterého vyrazíme. Ani jsme to ještě nestačili lépe nastudovat. Zato ale 
mám pro všechny, kteří uvažují o účasti na Odysei, příjemnou zprávu a tou 
je účastnický poplatek, který jsme předběžně spočítali. Základní poplatek, 
který zahrnuje dopravu, ubytování, poplatky a organizaci činí neuvěřitelných 
1950,- Kč. A teď budeme odečítat. Požádali jsme o dotaci pro děti. Pokud bude 
kladně vyřízena a my věříme, že ano, tak bude úč.poplatek pro děti do 18 let 
nižší o 400,- Kč. Ti, kdož nepojedou autobusem a pojedou vlastním autem, 
tak těm odečteme 600,- Kč. Na místě už budou moci dopravu autobusem 
využít, vždycky se nějak dovnitř poskládáme. Kdo už je nedočkavý komu se 
hlásit, tak Dadulovi Hronovi na tel.572 544 210 do práce, nebo mob. 736 680 
073. Přihláška bude ale platná až po zaplacení zálohy 500,-Kč. 

Dodatečně jsme zjistili, že den příjezdu z Odysei se kryje s nástupem 
dětí na tábor Úsvitu. Už se s tím nedá nic dělat a pokud to náhodou někoho 
postihne, bude muset dítě dopravit na tábor o den později. Není to zas až 
tak daleko. Tak začněte studovat mapy Českého středohoří, Kokořínska a 
Podještědí a hlaste se brzy Dadulovi i se zálohou. 

Míla
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sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
dužina Úsvit

KLUBOVNA:

KUFR

duha

Palackého náměstí 293 • 686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12)
Tel./fax: +420 731 500 883 • Http://www.kufr-usvit.cz
E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz
Nejsme plátci DPH

2.-3.6.2007........................... Výlet do neznáma
14.-17.6.2007........................ Salza a Enns - vodácký zájezd
15.6.2007............................. Feraty v Rexu
23.6.2007..............................Jarní oheň v Kunovicách
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