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KUFR a ÚSVIT v bře
 

 • každé úterý 
 • Saunování v Kufru 
 

 • každou středu 
 • Schůzky v klubovně
 

 • 11.-13. - víkend 
 • Kubínská hoľa 
 • Dětská výprava 
 

 • 17. - čtvrtek 
 • Josefovské koulení
 

 • 26 – sobota 
  • Výlet na Jav
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Milí přátelé, 
 Samozřejmě Vás opět všechny na konci února z tepla 
mého domova od svého PC zdravím a u horkého čaje si 
libuju, jak se nám ta zima po dlouhém rozjezdu nakonec 
přeci jen rozproudila. Dnešní úvodník bude o něco kratší, 
a to z jednoho prostého důvodu… před několika týdny 
jsem se začala učit psát všema deseti na klávesnici. Také 
jsem si řekla, že nejpozději březnový zpravodaj napíšu 
bravurním prstokladem – bezchybně a rychle - za použití 
všech svých prstů… Ale… zatím ještě neovládám pořádně 
š,ě,ž,ý,í,é… takže i když klapu dle svého závazku všema 
deseti, tak to není ani nijak zvlášť přesné a už vůbec ne 
rychlé…. zatím jsem ještě nezlomila onu hranici, kdy prsty 
vědí a jednají dříve než hlava… Prozatím stále tuto 
disciplínu beru jako hodně adrenalinovou záležitost, 
protože můj výukový program na mě není nikterak hodný 
a nechává mě do nekonečna opakovat nesmyslná 
cvičení a nechce pustit dál… A věřte, že právě tento jeho 
nelidský a neosobní přístup u mě nepřiměřeně zvedá 
hladinu adrenalinu a ta pak podporuje moji hlasitou 
samomluvu – ne vždy úplně slušnou a také 
nekontrolovatelné pohyby rukou po klávesnici – vypadá 
to někdy tak jakoby moje pěst byla kladivo na maso a 
klávesnice nepoddajný řízek… A můj program? Na tyto 
mé výlevy na konci lekce jen suše poznamená: „Vaše 
procento chyb je nad rozumnou mírou tolerance, měli 
byste zlepšit přesnost psaní i rychlost. Přejít k další lekci by 
bylo předčasné, zopakujte si předešlou lekci.“ A tak 
opakuju a opakuju doufajíc, že ten další zpravodaj už 
bude s onou vysněnou rychlostí a přesností…a mé 
nemotorné prsty nebudou limitovat mého 
„spisovatelského“ ducha. Uvidíme! 

Pěkný březen přeje    
Soňa 
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Ahoj děcka, 
 Tak už tu máme skoro jaro a s ním už pátou zemi, kterou musíme 
chtě nechtě na cestě k hoře Fudji projít. Tentokrát nás čeká tajemný 
Tádž Mahal, kdoví proč Cosmopolit riskuje své zdraví a život, aby nás 
zatáhl až sem…??? 
Termín: pátek až neděle 11.- 13.3.2005 
Kam pojedeme: do Bílých Karpat do Nezdenic 
Ubytování: lyžařská chata v Nezdenicích 
Odjezd: vlakem 16:38 hod. z vlakáče UH 
Sraz: 16:23 hod. na vlakáči 
Návrat: vlakem 16:51 hod. 
Účastnický poplatek: 200,- Kč (doprava, ubytování, strava, organizace, 
pojištění) 
S sebou: spacák, karimatka, pláštěnka, baterka, hygiena, ešus, lžíce… 
placky s vlaječkami, svačina na 1. den, malý batůžek na túru, láhev na 
pití… Vše sbalte tak, abyste mohli jet vlakem a pak jít cca 2 km s bagáží 
pěšky – takže žádné igelitky a spacáky v rukách. 
Přihlášky: u Soni na tel. 572 555 360 nebo 604 604 329 do pondělí 
7.3.2005  

Ahoj brzy Avda 
 

 
 Na víkend 1.-3.4.2005 jsme chystali nebo ještě chystáme výlet 
do Prahy. Zatím se mi však ozval pouze 1 zájemce, který by chtěl jet, 
což je účast velmi malá. Také máme trochu problém se sháněním 
ubytování, ale to doufáme, že se nám podaří vyřešit v nejbližších dnech. 
Proto prosím Ty, kteří o výletu do Prahy uvažujete, ihned mi zavolejte, 
ať mám přehled o zájmu. Pokud se nás nesesbírá dost, tak bude zařazen 
náhradní program – víkendovka pro náctileté v duchu Matrix pod 
vedením Jirky Hrona. Podrobnosti v příštím zpravodaji.  Soňa 
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 Tábor Úsvit proběhne letos v termínu od neděle 31.7. do 
neděle 14.8. Pojedeme letos na Vlašimsko do údolí říčky Blanice do 
základny ke starému mlýnu. Základna je mimo civilizaci, vaří se v polní 
kuchyni, spí ve stanech s podsadou, společenskou místností je klasický 
vojenský hangár. Kolem krásná příroda, u tábora říčka, polní umývárny 
a sprchy… Přihlášky budou připraveny k vyzvednutí na konci března u 
Soni Hronové, podrobnosti v příštím zpravodaji. 
 
 
 
 S letošním táborem pro náctileté a tentokrát i cetileté se 
chceme vrátit na Vysočinu do Říkonína. Tábor by byl sice stálý, ale letos 
velmi náročný. O všechno se budeme muset postarat sami – budování 
tábora, vaření…apod. Program plánujeme velmi perný a počítáme 
s maximálním nasazením. Termín: sobota 2.7. až neděle 10.7.2005. 
Přihlásit se budou moci i nadšení a hraví mladí cetiletí, dolní věková 
hranice účastníků je 13 let – ale pouze odolní jedinci. Přihlášky budou 
též od konce března k mání u Soni. 
 
 
 

Co dělal Úsvit v únoru 
 V únoru jsme vyjeli na mírně mrazivou akci. Původně měly naše 
kroky mířit do Chřibů, ale nakonec akce pro velký mráz a malou účast 
proběhla v Kunovském lese a částečně i u Paji v Ostrohu. Všichni byli 
ale nakonec spokojeni a Ti, co nejeli, přišli o unikátní možnost setkat se 
v českých zemích s Járou Cimrmanem!!! Pak následovaly jarní prázdniny, 
které mnozí z Vás strávili s Kufrem v Karlovicích. Samozřejmě jsme se 
setkávali v klubovně. Za zmínku stojí i poslední lednová akce pro 
náctileté – Úsvitcon, na který vyjelo 18 hráčů. 
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Schůzky v klubovně 
V březnu opět budete mít připravený program v klubovně – 

každou středu od 16:30 do 18:00 hodin. 2.3. si zahrajeme zábavné hry 
v klubovně, 9.3. se budeme věnovat stolním hrám, 16.3. bude místo 
schůzky bowling s Kufrem – propozice v části kufrové, 23.3. a 30.3. 
bychom podle počasí už chtěli být venku a hrát hry na hřišti. 

Plánované akce na duben 
 Hned na počátek dubna je v plánu Praha a pak další jednodénka 
v Chřibech, jejíž termín budeme nuceni přehodit z 16.4. z důvodů změny 
termínu Velké Duhy a Duhové brány – o tom v příštím zpravodaji. 
Pravděpodobně se uskuteční 9.4. 

Duhová brána a Velká Duha 
 V termínu 15.-17. dubna se v matičce Praze uskuteční dnes již 
tradiční „duhová“ akce pro vedoucí a instruktory od 16 let – Duhová 
brána. Součástí programu je možnost navštívit za pouhých 100kč 
Plážový ples v Lucerně, což je velmi lákavé. Přihlášky přijímá Soňa do 
15.3. Zároveň proběhne i Velká Duha, na které nás bude zastupovat 
Soňa Hronová. 
 

Velká zpravodajová soutěž 
1. Něco pro pamětníky: Kdy byla Soňa poprvé hlavní vedoucí na táboře 

Úsvit? Kdo neví, ať se ptá a zjišťuje… 
2. Jaká je alternativa akce pro náctileté do Prahy? 
3. Od Jirky Mullera: Jeden a půl slepice snese za jeden a půl dne jeden 

a půl vejce. Kolik vajíček snese slepice za devět dní ? 
4. Kolikátým presidentem USA byl Benjamin Franklin? 
5. Kolik je dohromady písmenek v této a předchozí otázce? 
Průběžné pořadí: 
Silva   21 Petr 20 Terka K. 20 Lucka   19 Petra S.  17 
Zorka 5 nebo 4 podle prvních průb. výsledků. Šárka 3 
 Výsledky plus mínus jeden bod. Jedna sporná otázka se 
vyhodnocuje nezávislým expertem na slavistiku a logiku. 
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Domácí prostředí, osvědčená kvalita a jihovýchodní expozice 
sjezdovek tvoří ideální podmínky pro kvalitní jarní lyžovačku. Tož 
neváhejte a pojeďte s námi! 
 
Termín: od pátku 11.3. do neděle 13.3.2005 
Doprava: os.auty – sraz v pátek 11.3.2005 v 16.30 hod. na parkovišti u 
kina Hvězda 
Trasa: UH-St.Hrozenkov-Trenčín-Žilina-Martin-Kralovany-Dolný Kubín 
(220 km) 
Ubytování: ubytovna „Domček“ u ZŠ Nemocniční Dolní Kubín - sídliště 
Brezovec – pokoje po 2-8 lůžkách, společ.místnost, kuchyňka, 
společné soc.zařízení. 
Stravování: z vlastních zdrojů či v blízkých restauracích nebo 
v případě zájmu v jídelně ubytovny za 147 Sk/den (večeře, snídaně, 
večeře) – nahlásit předem, zaplatit na místě. 
Program: sjezdové lyžování na Kubínské holi (2 červené sjezdovky 
1500 + 1700m, celodenní permanentka 420 Sk dospělí/ 250 Sk děti), 
v případě zájmu v Zuberci - Spálené dolině nebo jinde dle 
aktuál.sněhových podmínek. 
Účastnický poplatek: 250 Kč (zahrnuje pouze ubytování 2 noci) – 
zaplatit dle dohody nebo v pátek 4.3.2005 17.15-17.45 hod ve 
vestibulu krytého bazénu UH. Příp.cena dopravy: 250 – 300 Kč 
zaplatit dle dohody s řidičem . 
Přihlášky: Laďa Plch tel.572520017(práce), 572570125, 777767299 
nebo nejlépe outdoor.uh@seznam.cz do pátku 4.3.2005 

Ahoj na svahu   
Laďa 
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Milí kamarádi – koulaři, kulaři, ranaři, kuželkáři, boulaři, bowlaři, 
boulingáři… 

 Svátek svatého Joséfka se opět blíží a s ním i tradiční zápolení 
v kuželkách. Tentokrát již potřetí na bowlingu. Budeme opět koulet 
koulí se třemi otvory takzvaně boulet a místo devíti kuželek shazovat 
deset.  
Termín: středa 16. března 2005 
Místo konání: Mařatice – sídliště východ – herna bowlingu (nad 
restaurací v 1. patře, vchod z boku budovy) 
Sraz: 17:15 hod, herna je objednaná od 17.30 – 21 hodin, bar je 
přímo v herně  
Herní systém: hrajeme v kategoriích muži, ženy, děti, Joséfkové. 
Každé kolo má deset hodů ( 1 hod se skládá z prvního koulení na 
deset kuželek + dorážka – druhé koulení pokud při prvním koulení 
netrefíte všech deset, tak shazujete ten zbytek… takže v jednom kole 
budete mít teoreticky od 10 do 20 koulení… kdo ještě nepochopil, 
pochopí na místě). 
Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní 
podlahu a hlavně sportovního ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 20 Kč 

Na setkání se těší     
 Joséfkové, Jirka Müller a Paja 

 
 
 
 Na počátek jara pro Vás chystáme pěší výlet na Javořinu. 
Doufáme, že sněhy budou odtáté a příroda v rozpuku. 
 

Termín: sobota 26.3.2005  
Odjezd: v 9:00 hodin od zdravotní školy avií 
Návrat: v podvečerních hodinách 
Program: túra na Javořinu 
Přihlášky: u Franty Hajducha na tel. 606180526. 

Na setkání se těší    
Franta Hajduch 
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Country bál – změna termínu!!! 
 I letos připravujeme taneční večírek s country skupinou 
Amalgám. Akce se uskuteční v sobotu 9.4.2005 v kulturáku v Mařaticích 
(tam co bývá Valná hromada). Bude samozřejmě bufet, tombola a 
hlavně veselo. Proto si večer rezervujte!!! Začátek v 19.hodin. 

Inzerát 
Ke zveřejnění jsem dostala 2 níže uvedené inzeráty: 
  

 Prodám běžky zn. FISCHER, délky 160 cm s vázáním ROTTEFELA + 
italské koníčkové běžecké boty zn. ARTEX č. 39 + hůlky 110 cm. Zn.: Vše 
po jednom použití. Kompletní cena 2.000,- Kč. Volejte na tel 776600929.  
 

 Kdo našel při vybalování po návratu ze Skalky cizí lyžařskou 
čepici tmavé barvy s nápisem SKI SKI SKI, ozvěte se Mílovi Špiritovi na tel. 
572 641128. 
 

Co dělal Kufr v únoru 
 Hned na začátku se vyjelo na 1 den lyžovat na Pustevny. Akce 
byla slušně obsazená a také počasí přálo. Právě dnes se vrátili účastníci 
jaráků na Machůzkách a s průběhem jsou nanejvýš s.pokojeni, sněhové 
podmínky jako letos prostě nepamatují – o něco níže se s Vámi o zážitky 
dělí Dadula. Příští týden se ještě pojede na Vysočinu běžkovat a to už je 
konec února. Za vzpomínku také stojí poslední lednová akce – Skalka, 
která byla letos počasím i sněhovou nadílkou také výborná, jen by to 
chtělo tam zůstat ještě pár dní – víkend je příliš krátký! No a samozřejmě 
jsme chodili pravidelně do sauny. 
 

Čerstvá zpráva z jarních prázdnin 
 Sněhu metr dvacet a každodenní příděl čerstvého prašanu, 
denně upravované sjezdovky, žádné fronty u vleků, večerní lyžování a 
řádění na lopatách nebo pytlích z igelitu, pro běžkaře nažehlené stopy 
a neobvykle sjízdné hřebeny, turnaj v bowlingu, večírky u kytary, soutěže 
pro nejmladší účastníky, stolní tenis, karty, aballone,... to vše zažilo 42 
KUFRÁKŮ na Jarákách 2005. A kde že jsme to vlastně byli? No přece ve 
Valašském Grenoblu - Velkých Karlovicích. Kdo letos jel, určitě nelituje.  
Všecky ostatní Kufráky co sa válali doma zdraví   

   Dadula 

Strana 8 Březen 2005 



 

P.S.: chybělo snad jenom víc Sluníčka, ale to už by bylo příliš dokonalé a 
neuvěřitelné.  
 

Dotace bez pohybu 
 Vyzýváme členy Kufru, kteří měli loni konto dotací bez pohybu 
(příjem či výdej dotací) a samozřejmě na kontě něco mají, pokud 
máte zájem své finance v Kufru zachovat, podejte na vedení do 
konce března písemnou žádost o oživení konta, jinak Vám dle stanov 
konto dotací zaniká.  
          
 
 

 Opět Vám přináším vzpomínku na letní tábor Úsvit, příspěvek do 
kroniky napsala Terka Králová. 
 

4.DEN 
 „Uá!“…jsou má první slova, když se probouzím v krásné měkoučké 
travičce. Nikdo mě momentálně nepřišel vzbudit, a tak si ještě na chvíli 
zdřímnu. Po té, co pro mě nakonec přišla Hanka, tak doopravdy vstávám 
a zjišťuji, že služby už jsou téměř dokonány. (Pozn: pro nezasvěcené – 
Terka spala v lese mimo tábor, proto ji minul běžný budíček.) Na 
nástupu se dozvídáme, že s našimi nejoblíbenějšími Jedii Qui-Gonem 
Jinnem a jeho Padavanem Obi-Wanem Kenobim spolu s královnou 
Amidalou a jejími vojáky musíme zajmout místokrále Obchodní 
federace, tudíž budeme hrát hru (jak jinak).Měli jsem si zahrát hru 
Comandos, kde jsme měli každý nějakou důležitou funkci. V každé 
skupince byli 2 odstřelovači, 2 lidi s dýkou, 1 člověk, který kladl pasti, 2 
spojky, 1 pípátko a 1 špión. V tomto seskupení jsme měli každá družinka 
ukořistit svou vlajku. Alderaanu čili nám se vlajka – „místokrál“ podařilo 
ukořistit hned několikrát, ale vždy to mělo nějaký háček. Nakonec bylo 
pořadí následující: 1.Tatoin, 2.Naboo, 3.Corussant, 4.Alderaan. Po této 
hře následoval oběd, který obsahoval jako vždy výbornou zeleninovou 
polévku a čočku na kyselo s uzeným masem. Krátce po odpoledním klidu 
nám vedoucí vysvětlili, jak hrát tu skvělou mezigalaktickou hru – 
ringball. Je také nutno podotknout, že při té, kdy jsme se pokoušeli 
zajmout místokrále, tak se Qui Gon Jinn a Obi Wan utkali s Darth 
Moulem a mistr Qui Gon byl bohužel Darth Moulem zabit, avšak ten 
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vzápětí také zemřel, jelikož jej Obi Wan zabil. Jak jsme se dozvěděli 
po ringballu, mezi všemi proběhla ještě jedna stejně důležitá akce a to 
ta, že náš malý Anakin se, aniž by věděl jak, dostal do nepřátelské lodě, 
která řídila všechny droidy a náhodně ji zneškodnil a toto jsme měli 
provést taky, pomocí smluvených slov či písmen jsme měli ponavygovat 
jednoho ze svých členů družinky ke kotlíku a tam měl dotyčný dát 
papkouli. To se nám též nějakým způsobem povedlo, ovšem měli bysme 
také politovat Přemka Pappa, který při této hře málem přišel o hlasivky. 
Po těchto velmi dobře provedených akcích by jeden řekl, že nám 
jedijská rada dá pokoj, ale přece nás nenechají celý den se jen tak 
flákat. Hned nás čekal další důležitý úkol, scénka se odehrávala 10 let 
po bitvě na planetě Naboo. Anakin byl již asi 19-ti letým Padavanem 
Obi-Wana Kenobiho a dostali další velmi důležitý úkol a to - chránit nyní 
už senátorku - Amidalu. Anakin byl ze setkání s ní naprosto paf a bylo 
vidět, že Amidala též. V noci se neznámá atentátnice pokusila Amidalu 
zabít, ale díky Jediům jí to nevyšlo a Obi Wan se pustil za ní, zatímco 
Anakin ještě chvíli utěšoval Amidalu a pak sedl na přenášedlo a jen 
zázrakem stačil zachytit padajícího Obi-Wana a jak by snad každý 
uhádl, tak přesně tohle jsme měli udělat my a to, že jsme se měli 
prodrat hustým provozem Corussantu a dále honit neznámou 
atentátnici, kterou jsme opravdu chytli, ale než jsme zjistili, kdo ji 
najal, tak ji někdo trefil do krku tzv. kaminskou šavlošipkou. Museli jsme 
se tedy vydat do temných zákoutí a ověřit si zda jde opravdu o tzv. 
kaminskou šavlošipku a po té už jsme si opravdu mohli zalézt do postýlek 
a hezky jít spinkat.  

 Za Alderaan   
Terka 
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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: kufr.misto.cz • Tel./Fax: +420 572 540 289 
 
Předseda Kufru:  Drahomír Hron.......... 572 578 075 ............ 736 680 073 
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa.......... 572 591 028 ............ 604 897 725 
                           Míla Špirit ................... 572 641 128 ............ 572 652 334 
zam. 
                               Hošek Jirka................ 572 556 342 ............ 604 100 900 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová............ 572 570 125 ............ 572 551 012 
zam. 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová.... 572 542 629 
                     Eliška Létalová.......... 572 593 141 ............ 724 231 577 
Vedoucí akcí:   
Máša Hronová ..............572 578 075 Zoja Chodůrová ............ 572 
585 138 
Majka Hampalová .......572 553 637 Šárka Smělíková ............ 572 
548 247 
Jožka Gabrhel ..............723 147 244 Rosťa Kubáček .............. 577 
133 048 
Jirka Hron .......................777 593 141 Jirka Létal ........................ 602 
543 104 
 
Předseda Úsvitu:   
  Soňa Hronová........ 572 555 360 ........ 604604329 .... sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
  Pavel Polehňa........ 572 591 028 ........ 604 897 725 ...........pavelpol@raz-dva.cz 
  Jiří Müller ml. ........... 572 556 047 ........ 736 176 628 ................apexx@seznam.cz 
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• Nejsme plátci DPH 

 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
dužina Úsvit 
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: 336-62831500 

 

Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: 336-16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R  

KUFR a ÚSVIT v DUBNU 2005 
 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 

 

• 1.-3. - víkend 
• Akce pro náctileté 

 

• 8. – pátek 
• Country bál 

 

• 9. - sobota 
• Dětská akce 

 

• 16. - sobota 
• Duhová brána a Velká Duha 

 

• 23. - sobota 
• Otvírání Moravy 

 

•24. - neděle 
• Kufr v ringu 

 

• 30.4.-1.5. - víkend 
• Akce pro náctileté 

 
 

  

Z
D
H

pravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
UHA. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa 

ro
Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 
• Tel./fax: +420 572 540 289  • Http://kufr.misto.cz 
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
 

 

občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

nová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 20.2.2005. Příští uzávěrka: 20.3.2005. 
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