
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
 
 

KUFR a ÚSVIT 
duben 2009 

 
21. – úterý 

Procházka historickým Hradištěm 
 

24.- 26 – víkend 
Víkend netradičních sportů 

 
25. – sobota 

Otvírání Moravy 
 

1.května 
Prvomájová kola 

 
1.-3. května 

Splutí Lužnice 
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Milí jarní přátelé, 
 Sluníčko svítí a já horečnatě přemýšlím, zda mám umývat okna, 
přesazovat kvítka, či se na to vykašlat a vyjet na kolo. Uvidíme, jak to 
dopadne. 

V dnešním úvodníku se chci vrátit o dvě čísla zpravodaje zpět a přeci 
jen ještě pár slov věnovat zvířátkům, přesněji kocourovi Filipovi z Polešovic. 
Už jsem vám vyprávěla, jak jel neohroženě skryt v motoru auta do Hradiště 
na jazzový koncert. Člověk by předpokládal, že zafunguje pavlovovské učení a 
kocour po takové příhodě vyděšen k smrti se již k autu nikdy nepřiblíží a při 
každém jeho dalším nastartování se ve strachu skryje v houštinách. 
Každopádně proces učení nezafungoval, ba naopak Filip se zřejmě rozhodl, že 
nepříjemnosti spojené pobytem v motoru systematicky začne překonávat, 
opakovaně se situaci začne vystavovat až nepříjemné pocity zcela zmizí a on 
tak sám nad sebou zvítězí. Zpočátku bylo jeho snažení několikrát zhatěno, 
protože ho náš Jura vyčmuchal a před cestou z motoru vytáhl. Jakmile však 
ztratil na chvíli pozornost, Filip už si to zase šinul v motoru služebního auta 
směr Hradiště s Jurou do práce. Asi si dovedete představit jaké bylo 
překvapení Jurovy kolegyně, když u supermarketu v průběhu pracovního dne 
z motoru vylovila rezavého kocoura. Co s ním? Kam s ním? Pracovní doba 
ještě nekončí!.... To je dobrý nápad! Zavřeme ho do kotelny, tam mu bude 
teplo a nic se mu tam nemůže stát. Filípkovi? Nevěřte tomu. Ten i kdyby byl 
zavřen v prázdné místnosti přivede svůj organismus do stavu jistého ohrožení. 
Natož pak v kotelně. Ještěže konec pracovní doby nebyl tak daleko. Jinak by 
se Filip dočista upekl v kotli, do jehož útrob se neohroženě vnořil. Zpátky už 
to ale jaksi nešlo. Z jeho teplomilnosti jsem usoudila, že bude mít asi nějaký 
problém s termoregulací. Že by štítná žláza? Naštěstí jaro už je tady. Možná 
sluníčko Filípka zklidní a usadí na zápraží. I když…, rána a noci jsou ještě 
chladné. Není tedy divu, že maminka jednoho jarního rána musela opět 
mňančícího Filipa vystopovat a následně vysvobodit ze zavřené popelnice, kde 
si na noc ustlal. Jak se do zavřené popelnice dostal, ví snad jen on sám. Ani 
nechci domyslet, kam až by ho zase osud zavál, kdyby přijelo popelářské 
auto, popelnici vysypalo… no, to už by se asi Filip domů nepodíval. Ale kdo ví? 
Třeba by ho zase nějaký statečný popelář zachránil. Přeci jen se říká, že 
kočky mají devět životů. 

Tak tedy ještě jednou pěkné jaro Soňa 
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Šerm, lukostřelba a poi – točení s ohněm 
Středověk neskončil, středověk trvá : )... 

Ahojte všichni příznivci šermu, 
lukostřelby, ohnivců, kejklířů a plyvačů 
ohně. Pokud vás některá z těchto 
aktivit zajímá, tak právě pro vás 
chystáme víkend netradičních „sportů“, 
kde si můžete všechny tyto činnosti 
vyzkoušet a naučit se je.  

Do tajů šermířských výpadů a 
krytů vás zasvětí Žaba alias Nasir, 
lukostřelbu bude vyučovat věhlasný Jiřík alias Jestřáb a Zuzka alias 
Rybářka a poi neboli točení s ohňovými řetězy, se kterými někteří z 
vás zkusí i opravdové fireshow, vás bude učit Pavla alias Banny.   
Tak se na vás těšíme a brousíme si meče, luky, řetězy! 
Kdy: 24.4. – 26.4. 2009  
Místo: Obecní dům na Modré  
Odjezd: pátek 17:10 autobusem, sraz 15 minut předem před budovou 
autobusáku 
Návrat: neděle 16:28 autobusem  
Strava: zajištěna od sobotní snídaně  
Účastnický poplatek: 280,- Kč (zaregistrovaní členové Úsvitu 240,-
Kč, poplatek zahrnuje dopravu, ubytování, jídlo, organizační výdaje)  
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky!  
S sebou speciálně: Oblečení, které je pokud možno celé z bavlny 
(takže např. rifle, mikiny, bavlněná trička) a to proto, že stoprocentní 
bavlna málo hoří... nebojte se, zapalovat vás ale nebudeme. Důležité je 
mít s sebou nelépe kožené rukavice na šerm. Dále si vemte šátek, papír 
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a tužku a samozřejmě cokoliv, 
co se týká středověku. Pro 
výuku šermu i lukostřelby 
budou k dispozici luky i 
cvičící meče. Na točení 
budou k dispozici sock-poi i 
ohnivé řetězy. S ohněm 
necháme manipulovat pouze 

osoby starší 18 let a to pouze tehdy pokud naznáme, že jim to opravdu 
jde. 
Přihlašování: do úterý 21.4. 2009 u Pavly Jurigové (603 563 843, 
pavlajurigova@seznam.cz) nebo u Zuzky Müllerové (736 439 880, 
isitar@seznam.cz), akce je určena pro všechny nad 13 let. 
A ještě malá inspirace: Svět Linelfloren – země elfů, lidí, trpaslíků, 
skřetů, hobitů a hlavně fantazie: www.linelfloren.mysteria.cz a 
parádní stránky fireshow: http://www.playpoi.com/ 
 

Na veselý víkend se těší   
Pavla, Žabka, Jirka a Zuzka 

 
 
 

Akce v květnu  
vaříme a jíme a výlet na kole za šera 

 V květnu chystáme víkendovou 
s vařením a jezením a soutěžením v těchto 
disciplínách – vede Pavla a Jitka a Jirka Hron 
si připravil cyklovyjížďku za šera do Chřibů. 
Podrobnosti příště. 
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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 25.7. – sobota 8.8. 2009 
Místo: Držková, Hostýnské vrchy 
Doprava: autobusem tam i zpět 
Ubytování: v podsadových stanech 
Strava: klasická táborová z polní kuchyně, vaří Džonek a Domča tzv. DD 
Program: jako vždy velmi nabitý s perfektní celotáborovou hrou. Že o 
dobrodružství a napětí nebude nouze, o tom nepochybujte!!! 
Účastnický poplatek: je pro členy Úsvitu 2.500,- Kč.  
Přihlášky budou k dispozici u Soni, zálohu (1000 Kč) nutno zaplatit 
do 15.5.2009 (nejlépe však co nejdříve), pouze ti, kterým bude 
celý poukaz hradit zaměstnavatel zálohu neplatí, celá částka musí 
být zaplacena do 15.6. 2009!!!! 

O přihlášku se přihlaste k Soni na tel. 604 604 329 večer, nebo 
lépe napište emailem na adresu sona.hronova@seznam.cz. 
Poznámka: VZP poskytuje svým 
pojištěncům - dětem, pokud 
jsou u ní pojištěni i rodiče, 
příspěvek na zotavovací akce 
1000kč. Formulář na poskytnutí 
příspěvku si lze vyzvednout na 
VZP nebo najít na jejich webu, 
ten Vám pak potvrdíme a VZP 
vám příspěvek poskytne. 

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

AVDA 
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KUFROVKA – Tábor (nejen) pro náctileté 
Sice ještě před 14ti dny nám sněžilo, 

léto se nezadržitelně blíží a s ním hned pro 
rázný rozjezd náš tábor pro náctileté - 
expedici za hranice běžných lidských 
schopností.  
Termín: sobota 4. - neděle 12. července 2009 
Místo: Řikonín na Vysočině  
Účastnický poplatek: 1400Kč 
Co nás čeká: Krásná rozlehlá louka obklopená 
lesy, KÓTA, doufejme, že i příznivé počasí, 
potok se spoustou brodů…  
Na programu budou hlavně tvrdší hry pro 
jednotlivce i týmy, základnu si musíme sami vybudovat a udržovat ji 
v chodu, starat se o vaření, dřevo, prostě o přežití... však znáte 
Avdu. Všem účastníkům doporučujeme si před táborem přečíst 
knihu Noční klub od Jiřího Kulhánka. Pokud ji nebudete moct sehnat 
v tištěné formě, můžeme vám ji poskytnout v elektronické podobě... 

Akce je určena nejen náctiletým od 13 let. Přihlašování u 
Pavla Polehni na telefonu 604 897 725 nebo emailem 
pavelpol@email.cz 
Na fotky z Kufrovky 2005 v Říkoníně se můžete podívat na stránkách: 
http://www.kufr-usvit.cz/?lg=cz&page=galerie 

        AVDA 
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Zpráva z Úsvitconu 
Z Úsvitconu se nám letos vyloupla skutečně masivní akce. 

Přihlásilo se nám celých 42 hráčů a my vedoucí jsme týden nespali 
z toho, jak to všechno zvládnout a nezbláznit se. Ovšem nakonec 
jsme mohli konstatovat, že to byl jeden z nejpohodovějších 
ročníků za 6 let existence tohoto miniturnaje. Soutěžní 
dobrodružství v Dračím doupěti se hrála od rána do večera a 
mezitím ti, co měli zrovna volno, provětrali množství nejrůznějších 
deskových her. 

Novinkou letošního ročníku byl turnaj v lukostřelbě. Střílelo 
se z dlouhých anglických luků pod odborným dohledem zkušeného 
lukostřelce Jana Hajducha. Určitě to pro mnohé účastníky byla 
nová zajímavá zkušenost. 

Dalším bodem programu bylo vystoupení uměleckého tria Tar 
Narika (Pavla Jurigová, Zuzka Pojslová, Aneta Klímová), které 
v pátek večer předvedlo ohňovou show s poikami. Opravdu velice 
efektní podívaná a velký zážitek. 

Díky obrovskému nasazení Paji a Domči Polehňových se 
z Úsvitconu stal také zážitek kulinářský. Dokonce začínám mít 
podezření, jestli se někteří účastníci nehlásí na tuto akci hlavně 
kvůli jídlu :-) 
Hráči i vedoucí si to letos prostě pochvalovali a pochvalovali a 
pochvalovali. 

A tady máme letošní výsledky. Nakonec jsme se rozhodli 
udělit dvě třetí a dvě čtvrtá místa, protože výkony byly velice 
vyrovnané. Křížek u jména znamená, že postava při dobrodružství 
zemřela. 
 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Duben 2009. strana 7 



 
 
 
1.místo 
Adam Gurth Bábík Martin Melfi van Basten Iš 
Vlastimil Zedd Radegast (Řezák) Pazderka Martin Med Radegast (Ležák) Hanák 
Ondřej Horin Vaněk Karel Carolco Dortadien Jančařík 
   

2.místo 
Ondřej Balrog Špirit Helča Katyja Munzarová 
Vladimír Himura Kenshin Munzar Josef Ariorod Sedlačík 
Jakub Uathe Jedounek Vojta Gregor Krajza  
 
3.místo 
Jan Edhel Hajduch Kateřina Mirathea Vozárová 
Zuzana Nevinnost Sama Kluková Alžběta Maira Rozsypalková 
Martin Andúne Formánek Alexej Arixos Sorokin 
  
3.místo 
Jakub Taufi Libík + Jakub Kamil Šťovík Haluza + 
Vít Helmut Haluza + Jana Eleanor Isis de la Rosa Pustinová + 
Pavel Olen Urubčík + Filip Maluš  
  
4.místo 
Zuzka Jasmína z Cesmínie Pojslová Zorka Eleanor von Bahnhof Tomečková 
Anet Lalaith z Nununu Klímová  Stanislav San-Ral Roubalík 
Tomáš Samanta Pojkar  Martin Sheela/Fosforos Žák  
  
4.místo 
Tomáš Kharil Lysoněk Lukáš Erin Skládal 
Aneta Eilonwy Juříková Ondřej Trix Janča 
Honza Nomi Řehořek Filip Edvard Řehořek 
  
5.místo 
Lukáš Dol'z Bar Fusek Jan Ker Ta Mes Gregor 
Diego Saot Quiňones Jan Arkenix/Erenin Sladký + 

Vlastimil Bellus Pustina  Lukáš Karl Maed Kundrata +   
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 Na úterý 21.4.2009 připravujeme procházku městem Uh.Hradiště 
s výkladem pracovnice Slováckého muzea PhDr.Blanky Rašticové. Sraz zájemců 
o tuto akci je v 16:30 na Palackého náměstí u kapličky (naproti Grandu). 
Předpokládaná doba procházky je 1,5 hodiny. Po skončení si utřídíme znalosti o 
Hradišti na některé příjemné zahrádce s posezením u piva a kofoly... 
 
 
 
Ahoj vodáci,  

Jaro už je tady a tak jsme pro 
vás připravili tradiční zahájení vodácké 
sezóny. Usmíříme si čochtana a 
užijeme si s přáteli dobré pohody... 
Termín: sobota 25.dubna 2009 
Doprava: individuální, hromadnou 
dopravou se dá jet busem 8:30 z UH, 
nebo vlakem 9:15 z UH (9:33 ze 
St.Města) 
Plavidla: Kanoe, pálavy a rafty 
zabezpečuje pro včas přihlášené KUFR 
(pouze dovoz , ne foukání…)  
Program: 10.30 hod ceremoniel 
odemykání Moravy, poté splutí Moravy 
do UH s mezipřistáním v jarošovské 
pivnici a na konci posezení nad kofolou 
v zahrádce u komína.  
Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč  
Přihlášky: telefonicky u Paji (604 897 725). Při přihlašování uveďte jakou 
lodí chcete jet, výběr lodi závisí samozřejmě na pořadí přihlašování – kdo 
dřív přijde, ten dřív mele…  

Na Moravě ahoj    
Paja Polehňa a Jirka Müller 
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Motto: „Není špatné počasí, jsme jen špatně oblečení …“ 
 
Takže si dáme v pátek 1.5.2009 sraz v 9:00 u Kokavců (hospůdka ve 
St. Tenici) 
 
Program:  
1. registrace a kontrola vybavení účastníků (nutné pojízdné kolo, jeho 
výrobní číslo, ochraná přilba, funkční oblečení – sloupce vody nepropustit, 
sloupce potu propustit, batoh nebo brašny na kolo se svačinou, pitím, 
mapa Chřibů, pumpička – co kdyby…) 

 
2. seznámení s trasou (cca 30 – 50 
km) 
 
3. Start 9:15 hod. 
 
4. Cíl cca 14:30 Sady sklep u Hronů – 
zahrada pod třešňů (obtúlání 
cyklistek, opékání špekáčků, popíjení, 
zpívání a jiné veselení se…) 

Zve   
Máša 
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Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata.  

Na letošní vodáckou sezónu jsme 
si naplánovali 6 vodáckých akcí (z toho 
jedna spíše společenská – Otvírání 
Moravy). První z akcí veskrze vodáckých 
jsme naplánovali na prvomájový sváteční 
víkend, kdy se vydáme do jižních Čech 
na řeku Lužnici.  

Termín: pátek 1. května - 
neděle 3. května 2009 
Odjezd: v pátek 1.5. v 5:30 z Uherského Hradiště od Zdravotní školy, 
přes Brno, Třebíč a Jindřichův Hradec do Lomnice nad Lužnicí  
Ubytování a jídlo: Spát budeme v kempu v Soběslavi a druhou noc na 
vodáckém tábořišti Harachovka u Tábora. Stany vlastní (možno vypůjčit z 
Kufru), jídlo si zajišťuje každý sám.  
Plavidla: Pevné lodě KUFRu, popř. vlastní katamarány, křižníky či 
ledoborce. Po dohodě můžeme vzít i některou z nafukovacích lodí. 
Program: Pátek - poplujeme z Lomnice na Lužnicí (87,0) přes Vlkov, 
Veselí nad Lužnicí, Dráchov do Soběslavi (65,9) – celkem 21,1km 
Sobota – Ze Soběslavi (65,9), přes Planou nad Lužnicí, Sezimovo Ústí a 
Tábor k tábořišti Harachovka (37) – celkem 28,9km 
Neděle – od Harachovky přes Příběnice, Dobronice do Bechyně (12,9) – 
celkem 24,1km 
Je možná změna programu podle aktuální situace na řece… 
Účastnický poplatek: Předpokládáme, že bude něco kolem 600,- Kč. V 
poplatku je počítána doprava osob, doprava lodí, půjčovné lodí a základní 
pojištění. Přesná cena bude známa podle využití aut a počtu ujetých 
kilometrů. Kempy si bude platit každý sám.  
Návrat v neděli 3.5. večer 
Takže na co čekáte? Vy ještě nejste přihlášeni u Paji na telefonu 604 897 
725? To jste tedy pěkné suchozemské krysy.  

Na vodě se na Vás těší čochtani   Jiřík a Paja 
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 Sportu zdar a cyklistice zvláště, pro velký úspěch loňských kol 
v Novohradkách jsme chtěli tuto akci zopakovat i letos. Ovšem 
celoevropské setkání pěstitelů psů (nevím přesně které rasy) vysálo 
všechny ubytovací kapacity a nám se prostě nepodařilo ubytování v 
Novohradkách zajistit. 

Ovšem nezoufejte, přicházíme s atraktivní nabídkou na příjemné 
cyklistické prožití májových svátků v době od 8. do 10.5.09 v kopečkách 
za rohem a to v Hostýnkách. V plánu jsou jak trasy pro chrty (ve stopách 
hostýnského maratonu 100 km převýšení 3.800 m) tak něco pro rychlou 
rotu (návštěva ZOO v Lešné), zabrousíme i do Vsetínských vrchů  a 
samozřejmě, že se zajedeme i pomodlit na Hostýnek. A teď fakta: 
Termín: od pátku 8.5. do neděle 10.5.2009 
Doprava: vlastními auty sraz u kina Hvězda v pátek 8.5.2009 v 8.15 
odjezd v 8.30 (při přihlašování uveďte zda můžete vzít auto). 
Ubytování: v rekreačním středisku Trnava ve zděné chatě ve 2 až 4 
lůžkových pokojích, sociálky společné. 
Stravování: individuální v ceně jsou snídaně. V RS Trnava je restaurace 
takže večeře i pivínko jsou možné. 
Cena: zahrnující 2x ubytování, 2x snídani a organizační výdaje je cca 
500Kč (nevíme ještě přesně místní poplatky atd.) a dále je nutno počítat 
s cenou za dopravu řidičům aut. 
Přihlášky: co nejdříve u Daduly Hrona zaplacením ceny 500 Kč. 
Kontakty-pevná linka do kanceláře 572 544 210 nebo mobil 736 680 073. 
Máme zajištěno 16 míst, ale kapacita se dá ještě zvětšit nebo také zmenšit 
dle přihlášených. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 30.4.2009. 

Jezděte trénujte na plný pecky - Ať si to užijem úplně včecky. 
Ahoj v Hostýnkách    Dadula 

 
 

Brigáda v Kunovicích 
 Dne 12.5. v 16 hodin se uskuteční jarní velká brigáda v Kunovicích. 
Budeme chystat materiál na sezonu, třídit vše nepotřebné, dělat pořádky. 
Dobrovolníci vítáni!!!  
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Klubovna:   

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

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

 
 
 
 

 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 Masa.hronova@seznam.cz 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 květnu 
1.- úterý   - Prvomájová kola 
1.-3.- prodloužený víkend - Splutí Lužnice 
8.-10. - prodloužený víkend - Sváteční kola v Hostýnkách 
12.-úterý   - Brigáda v Kunovicích 
16.-17 – víkend  - Splutí Litického oblouku (Orlice) 
?? – víkend   - Vaříme a jíme 
?? – sobota   - Cyklovyjížďka za šera 

 
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 5.4.2009. Příští uzávěrka: 22.4.2009.  
Strana 14, Duben  2009 
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