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ZPRAVODAJ 
 

KUFR a ÚSVIT 
v LÉTĚ: 

 
28.června – 6.července - týden 

Kufrovka na kolech 
 

4.-6.-července – víkend 
S kolem kolem Kuřimi 

 
19.-26.července 

Odysea v Kanadě 
 

27.července-10. srpna – 2 týdny 
Tábor Úsvit 2008 

 
 
 
 

 7-8  
2008 
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Milí přátelé, 
Zdravím Vás krátce v skoro letních časech, vím, že jsem velká 

hříšnice (zase se zpravodajem meškám), ale pořád… 
No… tak přesně tak jsem začínala letní zpravodaj před rokem… Mám pocit, 
že je to čím dál tím horší. Píšu Vám jednou nohou ze starého, jednou 
z nového bytu, 3 týdny již žiju sbalená v krabicích, po Hradišti lítám jako 
čarodějnice… Pořád něco zařizuji a zpravodaj holt…musí opakovaně 
počkat… 
Potěším Vás ale alespoň jednou zprávou. Kufr i Úsvit dostal dotace města 
UH, takže se naše děti a mládež mohou opět těšit na cenově přijatelné 
akce… Ale pojďme už na léto a prázdniny a poslední pokyny. 

Ahoj v září   
Soňa 

 
 
  
 

 
Přihlášení obdrží poslední pokyny sólo. Jen kdyby někdo chtěl 

ještě s námi vyrazit, nějaké místo by se ještě v chatě našlo.. 
Informace nejdete v minulém zpravodaji... 
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poslední pokyny 
Ahoj děcka !!! 

Tak prázdniny 
už jsou 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 moc, moc 
těšíme. Je opět nové 
dobrodružství a 
napínavá celotáborová hra, tentokrát na motivy DÁLNÝ ZÁPAD. 
Termín: NEDĚLE 27.7. – NEDĚLE 10.8. 2008 
Místo: základna Skautů v Nízkém Jeseníku poblíž obce Budišov nad 
Budišovkou, podrobnosti o základně + fotky najdete na 
www.svetylka.com 
Doprava: vlakem a autobusem tam i zpět. Doprava bagáže 
doprovodným vozidlem, ve vlaku pojedeme jen s příručními zavazadly. 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně, vařit nám letos bude 
Džonek Pijáček – starosta Vlčnova. No nemáme my se úžasně!!! 
Odjezd: v neděli 27. července 2008 v 8.48 hodin z ČD Staré Město, 
nakládání bagáže bude již 8:00 hodin Tamtéž, přijďte všichni včas ať 
jsme v pohodě a zvládneme vstupní formality. 
Návrat: v neděli 10.8.2008 v 15.19 hodin tamtéž. 
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Adresa tábora: Tábor Úsvit, tábořiště č.6 - Odra – Ostrov – horní 
louka, Budišov nad Budišovkou – Podlesí, 747 87. 
Další možný kontakt: Jirka H. mobil 777 801108, 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 – zavazovací či pevně 
držící, ne žádné žabky, 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. Trička: sebou vemte navíc 
bílé či světlé hladké tričko, budeme dělat trička na památku. 
Oblečky do celotáborové hry: vemte s sebou kostým pistolníků a 
pistolnic Dálného západu, budeme potřebovat na některé části 
programu. 
UPOZORNĚNÍ: Mobilní telefony: Doporučujeme rodičům mobilní 
telefony s sebou dětem nedávat, je to ale čistě na Vás. Na hry a do 
lesa mobily brát nebudeme. 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 zdravotní pojišťovny a potvrzením od 
lékaře předáte zdravotníkovi. 
Případné další informace u Jirky 777801108 nebo u Soni denně 
604604329. 

Ahoj na táboře       
Vaši vedoucí –Jirka, Pavla, Ivča, Pepe, Peťa,  

Zorka, Žaba, Jitka,  Máčala a Dub. 
Za kuchyň – Džonek. 
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Tradiční cyklistický prodloužený víkend na začátku července se nám letos 
scvrkl na víkend obyčejný, takže nestojí za to jet někam daleko. Proto 
jsme s povděkem přijali pozvání našeho kamaráda Ladi Zejdy do Kuřimi. 
Pod jeho vedením vyrazíme za poznáváním malebné členité krajiny na 
sever od Brna. Určitě vylezeme na nějakou rozhlednu, navštívíme památky 
a jistě nemineme známou pivovarskou hospodu Sladovnu v Černé Hoře. 
Termín: 4.-6.července  2008 
Doprava: vlastními auty, odjezd v pátek 4.7.v 18:00 od Zimního stadionu. 
Ubytování: v místním Domě dětí, na vlastní karimatce, ve vlastním 
spacáku. 
Strava: vlastní a v okolních hospůdkách 
Cena : 60,- Kč za nocleh a organizaci. Cena dopravy po dohodě s řidiči. 
Z UH do Kuřimi je to cca 90 km. 
Přihlášky: do pátku 27.června na telefonu 572652334 nebo mobil 
607280854. 

Těší se    
Míla Špirit 
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Ahoj budoucí Odyseáci. Jak již většinou každý ví, letošní Odysea se koná 
v Českém Rudolci v přírodním parku Česká Kanada. Česká Kanada je 
pahorkatina u Rakouských hranic plná lesů a rybníků, v lesích plno borůvek, a 
snad i hřibů. V okolí jsou malebná města Dačice /9 km/,Kunžak /9 
km/,Slavonice /10 km/, Telč /26 km/,Jindřichův Hradec /26 km/. Vyrazit se 
dá, dnes už úplně bez problémů i do Rakouska. Program bude převážně 
cyklistický, ale povezeme i rafty, aby si  zájemci mohli ochutnat něco plutí na 
Moravské Dyji, vhodné hlavně pro začátečníky. Nejbližší koupací rybník je cca 
2 km v osadě Radíkov, poblíž je školní hřiště. Doporučuju obstarat si mapu 
oblasti, např. Jindřichohradecko, Česká Kanada. 
Termín: 19.-26.července 2008 
Ubytovaní budeme v ubytovně ve tří, čtyř a šestilůžkových pokojích / snad se 
nějak  jako vždy poskládáme/. V ubytovně je k dispozici vybavená kuchyňka a 
společenská místnost. Možnosti stravování jsou následující: vlastní stravování- 
v obci jsou údajně dobře zásobené potraviny a dvě vařící restaurace, máme 
zajištěnu také možnost stravování – buď jen snídaně, nebo polopenzi v blízké 
firemní jídelně. Jídlo je třeba si závazně objednat při přihlašování. 
Doprava: známým autobusem s vlekem na kola, v nutném případě, ale pouze 
po dohodě s vedoucími je možné jet vlastním autem. Řidiče Oldu Mazáče 
letos vystřídá Zdenek Belant. 
Cena:  bez stravy 1600,-Kč , se snídaní 1960,-Kč, s polopenzí  2600,-Kč. Pro 
děti do 18 let jsme získali dotaci 500,-Kč za osobu / ceny 1110,-Kč; 1460,-Kč; 
2100,-Kč/. Ceny kromě stravy, jsou za dopravu autobusem, ubytování a 
organizaci. V případě schválené dopravy vlastním autem odečteme 200,- Kč 
za osobu. 
Přihlášky: se zálohou 500,-Kč za osobu přijímá Jiřina Lapčíková, knihovna 
Uherské Hradiště tel. 572 552 225, mob. 724 151 723. Hlaste se rychle, 
kapacita ubytovny je omezená. 
Pokyny k odjezdu: sraz účastníků je v sobotu 19.7. v 9:30 hod. na parkovišti 
Aerotechniku. Přijďte včas, abychom mohli hned nakládat bagáž a kola a 
nejpozději v 10:30 hod.vyjeli. K nakládání kol znovu připomínám, že budeme 
vytáčet řídítka. Taky si předem sundejte s bicyklů košíky, aby nám tam 
nezavazely! Toť asi vše důležité. 

Na setkání v Kanadě se těší    Míla a Lapča! 
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E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

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

 

 
 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová  608 056 938 
    
Vedoucí Jana Venclová jana.venclova.uh@seznam.cz 728 557 346 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová  776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

 
Předseda Úsvitu:   
 Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
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KUFR a Úsvit v ZÁŘÍ 
XX.- sobota  – Setkání po táboře 
13. a (nebo) 14. – Splutí Moravice 
20.-21 - víkend  – Pálava na kolech 
XX. – víkend - Přejezd Krušných hor 
 

 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 
Soňa Hronová. Uzávěrka 15.6.2008. Příští uzávěrka: 21.8.2008.  
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