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KUFR a ÚSVIT  
v září 2007 

 
• 15. - sobota  

• Setkání po táboře  
 

• 16. - neděle  
• Splutí Moravice  
 

• 27.- 30. – sváteční víkend  
• Duhový most  
• Roháče 2007  
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Milí Kufráci a Úsviťáci, 
 „Zpravodaj!!!“ Zaburácelo mi náhle 
a nečekaně v hlavě, když jsem dnes ráno 
stála bezradně v koupelně… po kotníky v
vodě a marně přemýšlela kudy mi zase 
vytekla voda z mé zánovní pračky. O tom, 
jak mi během měsíce a půl „umřel“ 
vysavač, pračka a pokazila se lednička… 
o tom jsem Vám ani nepsala… A 
koneckonců zamlčuji i další kutilské 
historky. Nicméně mě dnes ráno opravdu p
od vyplavené koupelny k nenapsanému zpravodaji. Úplně jsem 
na Vás zapomněla. Napadlo mě také, jestli tak náhodou bych se 
neměla dát na dopisování do zcela jinak tématicky zaměřeného
plátku? Třeba: „Domácnost“, „Urob si sama“…apod. No, asi ne
Velmi těžko zvládám i náš měsíčník. Nicméně i tentokrát zůstan
tématu domácího kutění, mimořádně však ne u svého. D
jsem svolení hlavního aktéra příběhu k jeho zpracování, čehož si 
vážím, protože jak uvidíte sami, nechat zveřejnit o sobě takovo
historku, chce přeci jen trochu nadhledu. 
 Hlavní posta

e 

řekvapila má asociace 

 
. 
u u 

ostala 

u 

vou příběhu je náš Jura, o kterém jsem Vám již 

h 

. Novou kuchyň měli 
ěl 

ra 

e 
n 

jít 

psala, že je nadmíru manuálně zručný, kde co si v domácnosti 
sám udělá, opraví, elektrice rozumí, však je to také študovaný 
silnoproudař. No a právě o elektrice, silných proudech a slabýc
chvilkách je můj dnešní příběh.  
U Létalů šlo pomalu, ale jistě, do tuhého
řemeslníci přijet nainstalovat už za 2 dny a Jura stále ještě nem
položenou dlažbu, vymalováno, vyspárováno…. A zrovna v tak 
vypjatou dobu začala řezačka na dlaždice vyhazovat proud. Ju
jej chodil trpělivě nahazovat a sem tam něco se mu podařilo 
přeříznout… než to zase vypadlo. U toho jsem ještě byla… tohl
jsem ještě viděla a slyšela. Zbytek příběhu se ke mně dostal o de
později asi takto: Na druhý den ráno náhodně volám mamince. 
Místo pozdravu slyším: „Já su na mrtvicu… já si budu muset asi na
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v seznamu nějakého normálního elektrikáře… náš tata si myslí, že 
všemu rozumí, všechno si chce udělat sám a pak to tak dopadne
Pořád ještě mi nic nedocházelo. Jura mamince asi zase něco 
nestihá opravit, když teď řeže ty dlaždice, pomyslela jsem si. Ma
však pokračuje dramaticky dále: „Mraznička spálená, 200 litrů 
obsahu na vyhození… všechno spálené, celá elektrika, všechny
spotřebiče spálené…. Prostě všechno…“ Tomu se jen těžko věří, 
zvláště pak, když znáte naši maminku. Nakonec mi, už lehce 
zklidněná, převyprávěla další část příběhu. Jak čas tlačil a ele
stále vyletovala, rozhodl se Jura díky svým elektrikářským znalostem 
zasáhnout do domácího vedení, přehodit drátky, prostě vyzrát na 
ochranný systém tak, aby mohl nerušeně řezat... Jenže, dlouholeté
třídění odpadu je přeci jen něco jiného než třídění drátků...a tak... ja
mi sám Jura asi o hodinu později zkroušeně a kajíce se sdělil... 
nezbývalo mu po prvním zaříznutí nic jiného, než….. vytřídit 
spotřebiče na ty, které jeho zásah do vedení a tudíž i zásah
elektrický přežily a na ty, které si mohl odvést s sebou na firmu
(Odpady, třídění, recyklace. Recyklovat je však už nešlo. Pozn. 
No...nebylo jich věru málo. K mému podivu se ani manželská krize 
nekonala,... tedy, aspoň o ní nevím... Já jen zaslechla smířlivý 
komentář: „Jsou i horší věci na světě“. 
 Korunu všemu nasadila ona 200

…“ 

mík 

 

ktřina 

 
k 

 
 

Red.). 

 litrová mraznička, která se 

 

 té, 
t 

ky, koupil 

é 

    
 Pěkné babí léto

Soňa 

záhadným způsobem 
probrala z klinické smrti a
začala znovu 
fungovat.Bohužel až po
co Jura ve snaze zachráni
obsah mraznič
urgentně novou. :-) 
 Jsou aj horší věci na 
světě než vlastnit dvě velk
mrazničky! 

    
      
         
 

Ps: Jo ještě se sluší dodat, že přes všechny výše zmíněné obtíže, se 
nařezat dlaždice a kuchyň namontovat povedlo dle plánu. 

Strana 3 Září 2007 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
  

 
  
Léto

d zkraje prázdnin vyjel do Alp na kola. Akce se 

 a 
ch 

ch 
 
ná, 

o 
h 

e ěných to bylo 
fyzicky a při nepřízni počasí i psychicky č

okolí. Zájem byl veliký a ohlasy vesměs 

ěti byly 
ýborn obrou 

od 

, alespoň mě se tak zdá, bylo velmi vydařené… tedy až na ta 
vedra. Kufr hne
povedla, i když počasí bylo první dva dny lehce proměnlivé. Alpy 
byly nádherné, uklidňující, euforizující. Naše vrcholové družstvo 
několikrát vyjelo do výšky cca 2000 mnm (i výš), užili jsme si dřiny, 

dlouhého stoupání, únavy
vyčerpání, ale také báječný
pocitů vyvrcholení a 
dlouhatánských sjezdů. 
Poseděli jsme v alpský
hospůdkách, kochali se a
kochali. Partija byla výbor
ubytování luxusní a i družstv
zdržující se převážně v dolinác
bylo spokojené. 
 Úsvit podnikl v tu samou 
 referencí zúčastndobu přechod Malé a Velké Fatry. Dl
 náro né, ale o to víc intenzivní 

a nezapomenutelné. Všichni přežili, což je důležité. Trochu nás mrzelo, 
že nebyl o akci větší zájem. 
 Stěžejní akcí léta se pro Kufr stala tradiční Odysea, tentokrát 
v oblasti Máchova jezera a 
pozitivní. Každý si našel svou parketu k vyžití, co k vidění a navštívení 
zde rozhodně bylo. Taktéž počasí vyšlo, co více si přát? 
 No a poslední akcí léta se stal tábor Úsvit, tentokrát 
v nedalekých  Hostýnských vrších. Zdařil se na jedničku. D
v é – nadšené, zapálené, hravé… vedoucí sehraní, s d
náladou, pracovití… celotáborová hra se také vydařila, Robin Ho
by z našich zbojníků měl jistě radost. Také kuchařkám se dařilo a 
koneckonců i počasí nebylo nejhorší. Myslím, že zase máme všichni 
na co vzpomínat a také se na co těšit do budoucna.  
 Ale konec vzpomínání, pojďme rovnýma nohama do 
podzimu! 
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Ahoj Rytíři Sherwoodu, Kudly v zádech, Guardiens a THC, 

ina. Možná 
ří 

007  
ísto konání: Chřiby 

 UH 
ž 

utěže, opékání špekáčků  

 

 Soni denně do pátku 14.9. - 
el. 572 550 430 

    Na setkání se těší
        AVDA 

 Pojďte se s námi na chvíli vrátit k létu, prázdninám, našemu 
táboru – do dob a míst, kde působil Robin Hood a jeho druž
zažijeme další nečekaná dobrodružství. Zveme samozřejmě i Ty, kte
na tábor jet nemohli. 
 
Termín: sobota 15.9.2
M
Odjezd: v 8.30 hodin do 
Buchlovic z autobusáku
Návrat: 18.03 hod. tamté
 
Program: krátká túra, hry a 
so
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: Jídlo na 1 den, něco 
na opékání, pláštěnku!!!, 
turistickou obuv, dobrou 
náladu, pokrývku hlavy a
dostatek pití!!! Jo a taky 
bojovou náladu. 
 
Přihlašování: 
U
spíš večer na t
nebo 604 604 329. 
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Ahoj Duháci, 
 Tak jako každý rok, pořádá naše střešní organizace Duha 

okrát si 
a 

djezd z UH: bude upřesněn přihlášeným, pojedeme vlakem 
 upřesněno 

 duhový 
uhový den 

 věci na 
lavky, PLÁŠTĚNKU, hygienické 

ve škole v Šumperku. 
0, 

 na 

       AVDA 

celostátní setkání dětí a mládeže na akci Duhový most. Tent
organizaci vzala pod svá křídla Duha – Zámeček. Proto neváhejte 
hlaste se, máte možnost se poznat s novými lidmi, potkat staré známé, 
zasoutěžit si, poznat nová místa… program je bohatý. 
 
Termín: čtvrtek 27.- neděle 30.9.2007 
O
Návrat: v neděli, opět vlakem, opět bude
Program: závod DM, tentokrát jen pro děti mládež do 15 let,
sedmiboj, fotbalový turnaj, turistika v Jeseníkách, d
s koncertem, noční hra…a další… 
S sebou: svačinu a pití na cestu, přezůvky, spacák, karimatku,
spaní, teplé oblečení, turistické boty, p
potřeby, baterku, psací potřeby - tužku a papír, průkaz zdravotní 
pojišťovny. 
Strava: zajištěna, kromě 1.dne. 
Ubytování: 
Účastnický poplatek: pouhých 15
kč (doprava, ubytování, strava, 
organizace, pojištění). Poplatek je 
tak nízký, protože jsme Úsvit 
přihlásili už na jaře se slevou. 
Přihlášky: do 14.9.2007 u Soni
tel. 604 604 329. Počet míst je 
omezený. 
     
  

  Ahoj v Šumperku
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Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata.  

Protože pro letošek bylo vodáckých akcí málo, naplánovali jsme 

 
 

y 
ě (maximálně 6), případně KUFRové rafty nebo Pálavy.  

 Kružberk do Žamberka (případně 

tani 

ápadních Tater, vyzkoušet si zajištěné cesty a pokochat se výhledy na 
olské 

ší turistika po hlavním hřebeni Roháčů – návrh tras: 
 Zábrat – Rákoň – Volovec – 

jednu poklidnou vodáckou jednoden
 

ku. Jde o splutí Moravice.  

Termín: neděle 
16.9.2007, odjezd 
předběžně v 5:30
od Zdravotní školy –
bližší info telefonick
Plavidla: Pevné lod
Program: Splutí Moravice od přehrady
Podhradí-Hradec) 
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu osob a množství ujetých 
kilometrů. Předpokládáme, že to bude něco kolem 250,- Kč. V poplatku je 
započítána doprava osob, půjčení a doprava lodí. 
Návrat: pravděpodobně kolem 20:30 hod. 
Takže, na co čekáte? Vy ještě nejste přihlášeni u Paji na telefonu 
604897725?  
     Na vodě se na Vás těší čoch
        Jiřík a Paja 

u organizátorů 

 
 
 

Vyměňte kolo za pohorky a vyrazte s námi zdolávat vrcholy 
z
P Tatry. 
 
Termín: čtvrtek 27.9. - neděle 30.9.2007 

rogram: pěP
1.den: Adamcula – Tatliakovo pleso – sedlo
Ostrý Roháč – Plačlivé – Smutné sedlo a Smutnou dolinou k Tatliakovu 
plesu a Adamcule 
Pro chrty ze Smutného sedla dále po hřebenu - Tri kopy – Baníkov a 
Spálenou dolinou k Adamcule 
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2.den: Adamcula – Spálená dolina – Baníkovské sedlo – Skriniarky – 
Brestová - sestup Spáleným žlabem na Zverovku 

rmál. 

ní, 

astními auty 
.9. v 15.30 hod z parkoviště od zimního stadionu UH 

 kteří mohou odjet už ráno (6.00), bylo by možné 

latit 
3.9.  

ch tel. 777767299 nebo outdoor@seznam.cz

3.den: Bobrovecká dolina – Juráňova dolina (tiesňava) – Oravice – te
koupaliště (nauč.stezka) 
Pro chrty: Zverovka – Látaná dolina – Lúčna – Bobrovecké sedlo – sedlo 
Príslop – sedlo Umrlá – Juráňova dolina - Oravice 
Jedná se o náročné trasy. Proto doporučuji kvalitní obuv (pohorky) a 
oblečení. Po cestě není možnost občerstvení. 
Ubytování: v soukromí v Zuberci – 2 – 4 lůžkové pokoje se.soc.zaříze
kuchyňka  
Stravování: vlastní  
Doprava: vl
Odjezd: ve čtvrtek 27
Pokud by se našli zájemci,
po cestě se stavit na Malé Fatře a jít hřebenovku ze Snilovského sedla 
(lanovka) na Rozsutec 
Účastnický poplatek: 750 Kč (ubytování, organizace, pojištění) – zap
dle dohody do čtvrtka 1
Cena za dopravu cca. 450 Kč zaplatit dle dohody s řidičem. 
Přihlášky a platby: Laďa Pl , 
Míla Špirit tel.607280854, 572 652334 nebo spirit@czub.cz
 
       Hore zdar 

       Laďa a Míla 

áte rá čí? 
okud ne, nabízím Vám pro letošní rok změnu. Nepůjdeme jako obvykle 

z Buchlovic do Polešovic, ale odjedeme vlakem na jižní Moravu a 
navštívíme Republiku Kraví hora v Bořeticích a dvě další přilehlé vinařské 

vesničky – Vrbice a Kobylí. V Bořeticích dokonce 
vystoupíme na rozhlednu se skvělou vyhlídkou na celý 
jih Moravy (když se podaří). Délka trasy je asi 12 km, 
možná míň. O to víc je po trase sklípků nabízejících 
burčák (snad – jedná se o poměrně pozdní termín), 
nebo víno obou barev a spousty chutí, tak odlišných od 
vín z naší severní okrajové oblasti. 

 
  
 
 
M di burčák? ( kdo by neměl ?). A už jste ho ochutnali v zahrani
P
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Termín: sobota 5.10.2007 
z UH do Bořetic, odjezd: 8.49 hod. Návrat z Ko
9.28 hod. Sejdeme se na nádraží cca 8.30 hod. pro 
olečné jízdenky se slevou. 
tek: za zorganizování tak originálního kufráckého 
izační a propagační výdaje 25,-kč. Vlakové jízdenk
aždý sám. 
ží Bořetice výstup na rozhlednu, kochání (bude-li čím), 
burčák – víno – zpěv – atd. Po uspokojení tužeb

přesun na kopec do Vrbice, prohlídka, další burčáky a podobně. Sestup do 
Kobylí, pokračování koštů a odjezd domů. 
Občerst

Doprava: vlakem bylí 
17.38, v UH jsme 1
možnost vyřízení sp

a
zájezdu jsou organ y a 
konzumaci si platí k
Program: Z nádra
sestup do sklepů a , pěší 

ad i chleba s sebou. 

it 
 

de burčák. 

dnodenní zájezd do lanového 

ospělým. Kdo má rád výšky, 

e s námi může do Tarzánie 
ydat. Podrobnosti v
pravodaji. 

Účastnický popl

vení: Burčáky, případně víno zajištěny, nechcete-li umřít hladem, 
klobásy, slaninu, bůček a sn
Návrat: Když se podaří a odjedeme z Kobylí v 17.38, tak 19.28 jsme v U
Přihlášky: Pavel Zachar, 605 485 436, poplatek 25,- kč je nutno uhrad
po domluvě předem – musíme domluvit sklepy.

H. 

 
Na burčáku s pevným svěračem se těší     
  Pavel Zachar 
 
Pozn: Vzhledem k tomu, že Pavel je v zahraničí, možná učiní v programu 
ještě nějaké změny, nebudou však, vzhledem k tomu, že hlavní náplní je 
burčák, určitě nijak zásadní. Tedy pokud bu
 
 
 
 
 Dne 12.10. se uskuteční 
je
areálu v Ráztoce v Beskydech. 
Akce je určena dětem, mládeži i 
d
pohyb na laně, kdo si chce 
zahrát na Tarzana, trošku se 
vybát a potáhat ruce… tak ten 
s
v  příštím 
z

Strana 9 Září 2007 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 
 
 
15.9.  Výlet na Klášťov  - L. Ber
Vizovice – Lhotsko – Suchý V
Vycházku je možno na začátku ( v
naučné stezce na rozhlednu Doubr
Prodloužení asi o 4 km.. 

ger
rch – Klášťov – Svéradov - Pozděchov

ynechat Lhotsko ) prodloužit o výstup po zelené 
ava a odtud pokračovat na Suchý vrch. 

djezd :

ová (18km) 

    O   z UH v 5:47hod. ( SM 6:10 hod. ) do Vizovic 
pět :          z Pozděchova 15:05 hod, 16:33 hod.,     ze Vsetína ve 17:03 hod. Z

 
22.9. –Hradišťskými chodníčky – turistická akce pro děti – 4 ročník
Okolí Modré a Velehradu se zábavnými akcemi pro děti v archeoskanzenu - 
ved. E. Hohausová (6km) 
Sraz v 9:00 hod.a odjezd společně   v 9:30 hod. z parkoviště u Sportovní haly ( 
kino Hvězda ) 
Zpět :    asi v 15:00 od archeoskanzenu v Modré.. Pokud budete chtít přeje
autem už ráno do Modré oz

t 
namte to ráno na shromaždišti u Sportovní haly. 

Autobus by Vás vyzvedl u archeoskanzenu. 
 

9.9. Poutní místo Maleniska nad Provodovem2  - ved. J. Prášek Pozlovice – 
Komonec – Starý Světlov – Maleniska – Řetechov – Luhačovice (16km)

    z UH v 7:25hod. do Luhačovic, Odjezd :   v 8:35 do Pozlovic, Horní kone
Zpět :      

c 
    z Luhačovic v 16:39, nebo 17:34 hod.  

ní sobotní vycházky budou pořádány také čtvrteční vycházky pro 
 avní 

ději 

ch 

 
Mimo standard
seniory a zájemce s nepravidelnou pracovní dobou. Výhodou je lepší dopr
spojení než sobotu. Informace o těchto vycházkách budou zveřejněny nejpoz
v úterý před příslušným čtvrtkem v této vývěsní skřínce KČT. 

 
Informace o vycházkách a zájezdech  jsou také k dispozici na nových webový
stránkách odboru KČT Uherské Hradiště: Adresa - www.turisti-uh.wz.cz
 

říznivce toulek přírodou.Na vycház y srdečně zveme všechny členy KČT a pk  
 
Vycházek se účastní každý na vlastní neb čí. ezpe
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
686 01 Uherské Hradiště 
1. patro  - dveře 12 

 
 
 
 
 
 
Předseda Kufru: 

E-mail: kufr.uh@seznam.cz 
 duzina.usvit@seznam.cz 
Http:  www.kufr-usvit.cz 
Mobil: +420 731 500 883 

 Drahomír Hron........572 578 075 ........ 736680073 
Email: Hron.Drahomir@seznam.cz 
Vede hňa
      ...............607280854  spirit@czub.cz 
                           Hošek Jirka.............572 556 342 ........ 604100900 

řed  570 125 
len  542 629 
    ........572593141 .......... 608056938 

edoucí akcí:   

 Šárka Smělíková   572 548 247 
......

04 

u:  
      

mail: sona.hronova@seznam.cz  

ní Kufru:  Pavel Pole .........604897725  pavelpol@email.cz 
                     Míla Špirit

  
 

P sedkyně DR:  Jitka Plchová...........572
ové DR:  Ludmila Bříštělová...572Č

                 Eliška Létalová
 

V
Máša Hronová ............572 578 075 Zoja Chodůrová    572 585 138 
Vlaďa Plch .................777 767 299
Jožka Gabrhel . .....723 147 244 Rosťa Kubáček     577 133 048 
Jirka Hron ..................739 672 639 Jirka Létal            602 543 1
Jarek Rybnikář ............777 307 067 Pavel Zachar        605 485 436 
 

 
Předseda Úsvit  
Soňa Hronová   604 604 329  572 550 430     
     E
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa   604 897 725  
     Email: pavelpol@email.cz 
Jiří Müller      736 176 628  
     Email: apexx@seznam.cz 
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Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 
 
 

 

ub Úplně Fantastické Rekreace 
 I I : CZ 16360851 SP/1-121/90-R  

občanské sdružení 
Kl
 
Č.účtu: 1543558339/0800 ČO:

 
 
 
 

 •  16360851  •  D Č • Č.r. u MV: V
 

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

 
 
 
 

Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 

 
KUFR 

 

a ÚSVIT v říjnu 2007 

 pochod 

a 

• Pozimní prázdniny 

ravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. 
bálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa 
ronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa. Uzávěrka 7.9.2007. Příští uzávěrka: 20.9.2007. 

• 5. - sobota 
 • Burčákový
 
• 12. - sobot
 • Tarzánie 
 
• konec října 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zp
O
H

• Tel./fax: +420 731 500 883  • Http://www.kufr-usvit.cz
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
• Nejsme plátci DPH 
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