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Mílí kufráci a úsviťáci, 
 Tak už jsem zase tady s novým zpravodajem, zase Vás 
všechny moc zdravím a … pořád jsem to bohužel ještě stále já – 
Soňa – jen zase o měsíc starší, na což mě upozornila Dadulova 
obligátní jasně cílená věta: „ Jak to vypadá se zpravodajem?“ 
následovaná Pavlovou: „ Jak to vypadá se zpravodajem?“ Ptávají 
se každý zvlášť, ale většinou jeden záhy po druhém a pak s železnou 
pravidelností dotud, dokud ze mě nějaký ten zpravodaj „ 
nevypadne“. Odpovědi typu: „ Nevím, jak to vypadá, ještě jsem jej 
nečetla, nebo…je na houbách…“ je neuspokojí.… Mé naléhavé 
výzvy pro čerstvou zpravodajovou krev, jak jste jistě pochopili, se 
minuly účinkem, tož jsem se rozhodla, že teď dám chvíli s naléháním 
na převzetí vesla pokoj a udeřím pak v nestřeženou chvíli… jak a na 
koho, to bohužel ještě nevím… 
 Chtěla jsem pod dojmem posledních dní v dnešním úvodníku 
opěvovat podzim, mé nejoblíbenější roční období…, nicméně mi 
poslední podzimní dny kromě vůní, barev, zeboucích končetin a 
spousty práce… přinesly i drobné veselé příhody, a tak se o jednu 
z nich chci s Vámi podělit. Nejdříve však bude nutné objasnit těm 
z Vás, kteří neví co je funkce T9 na mobilu, její podstatu, aby byla 
pointa následně pochopena. Funkcí T9 jsou opatřeny novější mobily 
a vztahuje se k psaní esemesek… měla by jejich psaní zrychlit a 
zjednodušit. Místo toho abyste třeba ve slově KONAT vyklepávali 
třeba písmeno O 3x zmačknutím tlačítka MNO, na klávesu s Vámi 
požadovaným písmenem klepnete jen 1x a až naklepete kombinaci 
pěti kláves (jKl-mnO-mNo-Abc-Tuv)… dostanete od mobilu nabídku 
slov, která se dají napsat posloupností Vámi zvolených kláves…takže 
mimo KONAT ještě máte v nabídce slova: KONCů, KÓMAT a Vy si 
zvolíte, které slovo do SMS chcete. Je to velmi jednoduché, jen 
musíte být pozorní, které z možných slov jste do SMS umístili… protože 
jinak Vám může SMS úplně změnit smysl… A o tom také bude má 
malá příhoda. 
 Byl svatý Václav, příjemný den volna uprostřed týdne. Ne, že 
bych si vyloženě přála špatné počasí, ale vzhledem k výše zmíněným 
dotazům: „Jak to vypadá se zpravodajem?“, jsem se ráno docela 
zaradovala, že je pošmourno a v klidu zasedla k PC. Nicméně brzy se 
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začalo ukazovat sluníčko…a to mě pozvolna plíživě přivedlo 
k myšlence zpravodaj odložit a trochu si aspoň půl dne užít. Těsně po 
poledni jsem dospěla k definitivnímu  rozhodnutí, že si vyjdu na 
procházku a zapřemýšlela, kdo by mohl jít se mnou. První myšlenka 
mi padla na Duba. I chytla jsem mobil, mimochodem vybavený 
funkcí T9, a píšu: „Dubíku, nechtěl by ses jít se mnou projít ke splavu a 
pak do Kunovského lesa?“. Co se dělo na druhém konci u příjemce 
mi později přiblížil Dub. Probudil se opravdu pozdě - po těžké noci, 
ještě ne plně při smyslech, chytl mobil a ejhle…esemeska od Soni. 
Ospalost a ranní rozladění bylo brzy to tam, neboť to,co četl jej 
dokonale probralo: „Fučíku, nechtěl by ses jít se mnou spojit ke 
splavu a pak do Kunovského lesa?“… Po té, co se vnitřně srovnal 
s Fučíkem a přebral si „spojení“ se mnou u splavu…odpověděl: „Rád 
a v kolik?“… Byla jsem také ráda, že chce… čas byl ujednán,… 
nicméně další „ranní“šok přišel hned záhy v podobě další SMS… „Jo 
a prosím Tě, vem s sebou otvírák na konzervy!“ Své pocity a myšlenky 
popisoval následovně: „Tak mi takhle po ránu přijde SMS od 
psychiatra, ve které mě nazývá Fučíkem, chce se mnou spojit u 
splavu a ještě k tomu potřebuje otvírák na konzervy…“ Nicméně na 
nic se už neptal, vzal odevzdaně otvírák a vyrazil… Užili jsme si to 
náramně… Sluníčko svítilo, u splavu bylo liduprázdno, v Kunovčáku 
také a Doubek mi na závěr naší „vlastivědné“ vycházky jako bonus 
ukázal ještě tzv. „černý les“ a „raketu“… Jo a abych nezapomněla 
na ten otvírák… Ten jsme skutečně použili… už u splavu… A k čemu? 
No… na konzervu…  
 Opravdu skvěle jsme si toho odpoledne užili a to jsme pro 
zážitky a spokojený pocit nemuseli jít nijak zvlášť daleko. Proto 
neváhejte a zkuste také některé odpoledne vyrazit směr splav… ☺. 
Co a koho si sebou vezmete je jen a jen na Vás. 

 
Hodně slunečných podzimních dní si přeje a hlavně Vám přeje 

   Soňa 
 

Ps1: Co mě ale opravdu překvapilo,… že „tédevítka“ zná Fučíka… 
Ps2: Pokud snad ještě někdo z Vás dumá nad tím otvírákem… tak 
nedumejte. Žádný jinotaj ve větě skryt tentokrát není. SMS jak byla 
myšlena a napsána, tak bez potíží doputovala. A my ten otvírák 
opravdu potřebovali… a já jej doma nemám. 
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Dne 15.10. se uskuteční akce 
pořádaná naší dužinou pro děti a 
mládež z UH. Připraveno by mělo být 
11 nízkých a 1 vysoká lanová lávka, 
počasí máme objednané, takže snad 
se vše vyvede. Akce se bude konat ve 
Smetanových sadech, začátek je 
v 13.00 hodin, konec kolem 17. 
hodiny. Přijďte nás alespoň svou 
účastí podpořit. Samozřejmě 
uvítáme i dobrovolníky, kteří 
pomohou lanové lávky stavět. 

 
 
 
Ahoj děti a mládeži! 

Tradiční podzimní prázdniny se blíží a vy opět máte možnost 
strávit je spolu s kamarády v přírodě, daleko od domova a rodičů. 
Náplní akce bude samozřejmě spousta her a soutěží, zpívání, 
povídání... Podzimky budou akcí se samostatným námětem a 
motivací…Nechte se překvapit… ale slibujeme, že to bude „akční“… 
Termín: čtvrtek 27. – neděle 30. října 2005 
Místo a ubytování: nemáme bohužel ještě dosud potvrzeno. Proto 
podrobnosti i stran odjezdu budou sděleny přihlášeným. 
Strava: zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní svačiny 
Účastnický poplatek: 360,- Kč (doprava, strava, ubytování, 
pojištění, organizace) 
Ssebou: spacák, karimatka (starší), ešus, lžíce, hygiena, baterka, 
šestistrannou kostku, oblíbenou hračku (i z mladších let), pláštěnka, 
jídlo a pití na 1. den, šátek, dobré pevné boty, teplé oblečení – i 

Strana 4 Říjen 2005 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

čepice a rukavice, psací potřeby, dobrou náladu, hudební nástroj, 
malý batůžek na túry. 

Vše zabalit do 1 batohu, zvlášť zabalit malý batůžek na 
cestu, batohy pojedou autem zvlášť!!! 
PŘIHLÁŠKY: zaplacením úč. poplatku denně u Soni po tel. domluvě 
do pondělí 24.10.2005 

Na podzimkách ahoj    
AVDA 

 
 

Schůzky 
 V říjnu ve středu 19.10. 
proběhne pod vedením Jirky Hrona a 
dalších techniků přednáška o stavbě 
papírových draků a také si nějakého 
toho draka zkusíme vyrobit. 
V listopadu nás totiž čeká 1. úsvitová 
drakiáda, tož abyste byli technicky 
dobře poučení. Ne totiž vše co je 
z papíru, má 2 dřevěné tyčky, 4 rohy a 
ocas lítá… 
 

Ochutnávka v klubovně 
V dalším měsíci dne 23.11. 

v 16.30 hodin proběhne opět soutěž o 
nejhroznější nealko výrobek. První 
ročník degustace se docela zdařil, 
takže dáváme repete. Proto se opět porozhlídněte po 
supermarketech i jiných marketech a ochutnávejte, sondujte. 
Upozorňuji, do soutěže se smí přihlásit jen opravdu hromadně – 
naším či zahraničním potravinářským průmyslem – vyráběné nápoje a 
první tři místa z minulého ročníku se do soutěže hlásit nesmí 1. 
místo: Energy drink (firma Tesa) – přinesl Honzík Kubáček, 2.místo: 
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Rajčatový džus (Hello) – Ivča Šišperová, 3. místo: Kouzlo zimy 
(Toma) – Petr Pijáček. Je to opět výzva a hrajeme o hodnotné ceny. 
Také samozřejmě všichni budete hodnotit. Rozhoduje jak chuť 
vzorku, tak i barva a vůně. Každý účastník degustace smí přinést 
pouze 3 vzorky. 

CVVZ 
Třetí listopadový víkend proběhne tradiční centrální velká 

výměna zkušeností v Třebíči – akce je určená pro vedoucí a 
instruktory, v nabídce je bohatý program, akce dává možnost poznat 
spousty nových věcí, inspirovat se a také poznat nové lidi. 
Podrobnější informace a přihlašování u Pavla do 10.10.2005 kvůli 
levnějšímu účastnickému poplatku. Vzhledem k tomu, že Úsvit chce 
docela výrazně tuto akci dotovat – investovat tak do našich mladých 
vedoucích, proto opravdu dodržte termín. Kdo se přihlásí do 10.10. 
bude ho akce stát 250,- Kč (a to už je včetně dopravy tam a zpět), 
kdo později - do 6.11. (nejpozdější možný termín), ten bude platit 
400,- Kč. Dolní věková hranice účastníka je 16 let, horní neomezena.  
Termín: 18.-20.11.2005. 
 

Brigáda na zazimování materiálu v Kunovicích 
 Dne 11.10. (úterý) se v areálu kufrového skladu v Kunovicích 
uskuteční brigáda na zazimování materiálu. Bude se opravovat 
střecha a dělat inventura a vůbec je třeba před zimou udělat 
pořádek. Začátek je v 16.30 hodin. 

Ringo 
 Náš amatérský ringo klub opět začal fungovat v zimním 
rytmu. Scházíme se každý čtvrtek ve Starém Městě v sokolovně. 
Začátky jsou v 18:00 hodin a hrajeme cca do 20.hodin. Přijďte si 
zahrát také. 

Co chystáme na listopad 
 V listopadu proběhne 1. ročník drakijády, budeme hrát ringo, 
setkáme se na degustaci limonád a jiných nealko nápojů, vyjedeme na 
CVVZ a budeme se chystat na valnou hromadu. 
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Zveme Vás na 3. ročník velmi úspěšného burčákového 
pochodu. 

 

Termín: neděle 16.10.2005 
 

Sraz: 8:15 hod. na autobusáku v UH, odtud odjezd do Buchlovic. 
 

Program: v Buchlovicích 1. burčákové zastavení, pak cestou 
necestou do Stříbrnic, 2.burčákové zastavení a dále polem do 
Polešovic, kde pro vytrvalce 3. burčákové zastavení 

 

S sebou: vhodné oblečení , pláštěnku, svačinu, peníze na 
autobus a burčák, draka, dostatečně dlouhý provázek a o 
dobrou náladu se postará burčák. 

 

Pozn: koná se i za mírného deštíku. 
Těší se    

Eliška a Eva 
 

 
 

Letos je plánováno na 
termín 5.-6.listopadu, to je 
sobota odpoledne a neděle. 

 

Předpokládáme, že se 
uskuteční na lyžařské chatě 
v Nezdenicích. Na programu 
bude hodnocení jednotlivých 
akcí tohoto roku a příprava 
plánu akcí na rok příští. Do 
programu se vejde i návštěva 
místní sauny. Ozvěte se 
všichni, kdo jste vedli letošní 
akce, i další členové, kteří 
máte zájem vést akce 
v příštím roce. Pozvání platí i 
pro Úsviťáky.    
    

Míla Špirit 
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Letos do třetice a naposledy jsme 

se rozhodli uspořádat tradiční vánočně – 
novoroční týden na horách pod 
Králickým Sněžníkem. 
Termín: od úterý 27.12.05 do neděle 
1.1.05.  
Ubytování: chata Kokory v Kunčicích s kapacitou 50 míst ve 3 až 5 
lůžkových pokojích. V přízemí objektu je lyžárna, přezouvárna. V 
1.patře společenská místnost, kuchyň, místnost na stolní tenis, WC, 
sprchy a pokoje. Ve 2.patře jsou ostatní pokoje a společné WC. 
Některé pokoje mají balkon. 
Stravování: individuální s možností vaření, kuchyň je vybavena 2 ks 
el.sporáků, ledničkou a dostatkem nádobí na vaření i stolování 
takže není nutné vozit nic sebou. Obchod s potravinami je 
vzdálen asi 3 km, zásobování bude zajištěno. Také je zde možnost 
zajistit stravování vedle v hospodě „U Profesora“. 
Doprava: tentokrát osobními auty. 
Program: lyžování sjezdové, vlek je vzdálen 5 min a letos má být i 
uměle zasněžován. Cena celodenní permice je 200 Kč, pro 
běžkaře bude připravena na každý den 1 túra s odborným 
vedením. Společenské večery organizované i neorganizované. 
Po celou dobu pobytu bude probíhat turnaj ve stolním tenisu, 
dalších společenských hrách. No a pokud nebude sníh, což 
vůbec nepředpokládám, tak podnikneme pěší túry v Jeseníkách 
a v okolí Kralického Sněžníku.  
Účastnický poplatek, který obsahuje ubytování, rekreační poplatek 
a org.výdaje činí letos 1400,-kč a pro děti a mládež do 26 let (členy 
Kufru) je dotace na osobu 200 Kč takže pobyt vyjde na 1200,-kč 
Kdo má v Kufru osobní dotace může jimi uhradit 50% pobytu.  
Přihlášky: u Daduly Hrona na tel.572544210-práce, 572518075-
domů a mob. 736680073. Přihláškou je zaplacení zálohy ve výši 
500 Kč do vyčerpání kapacity. Zbytek účastnického poplatku 
bude vybrán první den na akci. Tak to je asi vše, co jsem Vám 
chtěl sdělit, tak neváhejte bude nával.  

Ahoj Dadula 
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Sauna 
 Pozor, pozor. Začínáme se zimním saunováním a 
posilováním imunity. Začneme rázně, už 1.11. v úterý od 18.00 – 
20.00 hodin na zimáku. Účastnický poplatek je 40,-kč, děti 
polovic. 
 

Sako v Kufru 
 Stejně jako loni se 
uskuteční v listopadu tradiční 
volejbalový turnaj 
neorganizovaných družstev. 
Podrobnosti budou 
v listopadovém zpravodaji, 
nicméně všem zájemcům 
dáváme dostatečně předem 
vědět, abyste mohli sestavit 
úderná družstva a včas se pak 
přihlásit. Pravidla zůstávají 
stejná jako v letech minulých. 

 

Brigáda na zazimování materiálu v Kunovicích 
 

 Dne 11.10. (úterý) se v areálu kufrového skladu 
v Kunovicích uskuteční brigáda na zazimování materiálu. Bude se 
opravovat střecha a dělat inventura a vůbec je třeba před zimou 
udělat pořádek. Začátek je v 16.30 hodin. 

Valná hromada 
 Proběhne v sobotu 3.12.2005 od 18 hodin v kulturním domě 
v Mařaticích naproti ZŠ. Po jejím skončení bude opět společenský 
večer při hudbě, tanci a povídání. Podrobnější informace 
v prosincovém zpravodaji spolu s výročními zprávami… 
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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: +420572540289 
 
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 ...... 572652334zam 
                               Hošek Jirka................ 572 556 342 ............ 604 100 900 
 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová............ 572 570 125 
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 .......................777 801 108 Jirka Létal ................602 543 104 
 
Předseda Úsvitu:   
Soňa Hronová         604 604 329 572 550 430  
sona.hronova@seznam.cz  
 
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa  604 897 725 572 591 028 pavelpol@raz-dva.cz 
Jiří Müller ml.     736 176 628   apexx@seznam.cz 
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občanské sdružení 
Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 

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

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

K
•
 
 
•
 
 
•
 
 
•
 
 

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 

• Nejsme plátci DPH 

UFR a ÚSVIT v LISTOPADU 2005 
 

 každé úterý 
• KUFR v sauně 

 každý čtvrtek 
• Ringo ve Staráku 

 18.-20. – víkend 
• CVVZ 2005 - Třebíč 

 23. – středa 
• Ochutnávka limonád 
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