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kufr a usvit v lednu 2007:kufr a usvit v lednu 2007:
i

každé úterý......Kufr v sauně

13. – sobota......Vranča

17. – středa......Schůzka v klubovně

20. - sobota......Výlet do Delfína
......Chřiby na běžkách

26.-28. - víkend......Úsvitcon 2007

2.-4.2. - víkend......Skalka
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Úvodem
Milí přátelé,

Tentokrát se ve slovu úvodem omezím pouze na novoroční 
přání, bo mě tlačí jako vždy čas, také na opěvování zimy není ta 
pravá doba, navíc se o mě pokouší nějaký virus a táhne mě to do 
postele a vůbec… nic zajímavého se neděje.

Tak tedy přeju Vám všem v roce 2007 hodně zdraví – to zejména 
a pak kromě jisté dávky štěstí také další zajímavé a povznášející 
zážitky na horách, při cestování či při pobytu s přáteli.

Na setkání v roce 2007 se těší
Soňa Hronová

A kromě Soni se přidávám k přání pěkného a úsměvného roku 
2007 taky já a doufám, že se vám bude líbit změněná úprava 
zpravodaje. Věřím, že bude dobře čitelný, a že vás novou grafikou 
navnadíme na všechny super akce KUFRu i Úsvitu : )...

Tak na nějaké té akci ahoj : )
Pavla Jurigová 
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Ahoj děcka,
Pojeďte s námi porelaxovat do Brodu do Aqua-centra.
Termín:Termín: sobota 20.1.2007
Odjezd:Odjezd: z vlakového nádraží UH v 10.27 hod.
Sraz: Sraz: 15 minut předem kvůli koupení jízdenky
Návrat:Návrat: na vlakáč v 14.22 hod.
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 50 kč (doprava, vstup na 1,5 hodiny, organizace, 
pojištění)
Upozornění:Upozornění: Studenti, vemte si nějaký průkaz, doklad, že studujete, ať 
dostanete slevu!!!!
Přihlašování:Přihlašování: u Soni Hronové na tel. 604 604 329 do pátku 19.1.

Ahoj Avda

Úsvit  o
Výlet do Delfína
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Za rohem možná připravená
je zlatá brána otevřená

a třebaže ji minem dneska
zítra zavede nás k ní stezka
a půjdem skrytou pěšinou
za Sluncem nebo za Lunou.

Také vás občas přepadne pocit, že nějaká taková zlatá brána opravdu někde 
stojí otevřená a čeká, až si jí všimnete? Taky byste někdy chtěli takovou 
bránou projít a vynořit se v novém světě? Není to tak těžké – přijďte si zahrát 
Dračí doupě!
Úsvitcon je turnaj v Dračím doupěti určený jak pokročilejším hráčům, tak 
úplným začátečníkům, kteří by chtěli zjistit, co to Dračí doupě vlastně je. 
Hraje se v 4-5 členných týmech, přihlašovat se mohou jak celé týmy, tak 
jednotlivci – družinky pak vytvoříme na místě. Turnaj je otevřený i nečlenům 
Úsvitu, rádi uvítáme nové tváře.

Úsvitkon 2007

J.R.R.Tolkien
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Termín:Termín: 26.1. – 28.1. 2007
Místo conání:Místo conání: Ekocentrum Chrpa, Uherský Brod
OdjezdOdjezd: pátek 26.1. v 17.11 vlakem (sraz 15 minut předem)
Návrat:Návrat: neděle 28.1. v 17.31 
Strava:Strava: zajištěna od sobotní snídaně
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 200,- Kč + sáček bonbónů
S sebou:S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky!
S sebou speciálně:S sebou speciálně: obyčejné tužky, gumu, kostky - pokud možno 
i desetistěnnou, vítány jsou kostýmy a všeliké speciální rekvizity – inspirovat 
se můžete na fotkách z loňského Úsvitconu:
http://www.guh.cz/s.klub/veverky/celastr.html - odkaz Galerie/Úsvitcon 2006
www.linelfl oren.mysteria.cz - odkaz Úsvitcon / Úsvitcon 2006

Program:Program: hraní Dračího doupěte a ve volných chvílích nahlédnutí do světa 
fantazy her (karetních i stolních)
Přihlašování:Přihlašování: do úterý 23.1. u Jirky Műllera na čísle 736176628 nebo mailem 
apexx@seznam.cz

Důležité poznámky: Důležité poznámky: 
1. Osobní deník je potřeba odevzdat ke kontrole nejpozději do středy 24.1. 
Měl by být už kompletně vytvořený. Pokud s tím budete mít problémy, přijďte 
na schůzku 17.1. do klubovny.
2. Na schůzce 17.1. se budou probírat pravidla pro ty, kteří je moc neznají, 
taky tam dostanete upravená pravidla pro hraní na Úsvitconu. Můžete si je 
také stáhnout na adrese:
www.linelfl oren.mysteria.cz v odkazu Úsvitcon

3. Hrát se bude na 6. úrovni, můžete mít klidně stejnou postavou jako minule, 
jen ji musíte upravit na 6. úroveň.
4. Když budete mít s něčím problém, nebojte se nám to říct, nás to totiž 
vůbec neobtěžuje, ale naopak hrozně baví. A jestli znáte někoho, kdo by 
si chtěl zahrát, tak ho vemte s sebou! V případě jakýchkoliv dotazů nebo 
nejasností volejte Jirkovi M. na číslo 736176628.
5. Nezapomeňte se včas přihlásit!

Motto: „Každá další rána ti říká, že jsi stále naživu.“
PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen
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SchůzkySchůzky
17.1.2007 v 16.30 hod. se bude konat
schůzka, na které se budou moci zájemci
o Úsvitcon zeptat na cokoli ke tvorbě
postav, stylu hraní, organizace akce, atd.
Součástí schůzky bude i každoroční
půlhodinové ukázkové dobrodružství.
Tak přijďte, ať tam nejsme sami.

PJ Jestřáb a PJ Rybářka

Co dělal Úsvit v prosinci a listopaduCo dělal Úsvit v prosinci a listopadu
Proběhla CVVZ, schůzka v klubovně, na konci listopadu pak relaxační víkend, na 
kterém jsem se parádně uvolnili, vysaunovali, vyzpívali a hlavně nabrali nové 
síly. Atmosféra byla moc příjemná, aj jídlo bylo boží : ) hlavně díky nejmladších 
náctníkům. Potom jsme měli VH a 22.12. vyrazili na tradiční noční přechod, 
tentokrát přes Chřiby trasou z Polešovic do Polešovic. Celou trasu ušlo 11 
odvážlivců, z toho 4 ženy. Noc byla černočerná, protože bylo zataženo, a ani sněhu 
nebylo. Na cestu jsme si posvítili očima, případně čelovkama. Na konci nás čekala 
zelňačka, tousty a bábovka ve skautské klubovně. Zážitek to byl opět intenzivní 
– tedy ten přechod… ale koneckonců to zakončení také.

Turnaj deskových herTurnaj deskových her
Proběhne v únoru, některý víkend, tak se všichni těšte.

Tábor ÚsvitTábor Úsvit
Letošní tábor Úsvit se uskuteční v 3.turnusu tj. od 28.7. do 11.8.2007 poblíž 
vesnice Držková v Hostýnských vrších.

KufrovkaKufrovka
Tábor pro náctileté se uskuteční v termínu 30.6. do 8.7.2007. Bude letos puťák 
a to na Slovensku v obl. Velké Fatry.

Úsvit   Ruznéo
o
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Milí přátelé,
Opět po roce jedeme na lyže 
do Javorníků, pokud tedy bude sníh. 
Termím:Termím: 13. ledna 2007
Odjezd:Odjezd: 7:30 h od Zdravotní školy v UH
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 150 Kč.
Program:Program: Sjezdovat se bude na Kohútce v nadmořské výšce 913 m.n.m. K dispozici 
je zde 9 vleků a 5,1 km sjezdovek. Tratě jsou zde pestré. Dobře si zde zalyžuje 
nejen zkušený lyžař, ale i začátečník či malé dítě. Cena celodenního skipasu je 
300 Kč, polodenního 200 Kč.

Běžkaři půjdou klasickou túru Vranča – Portáš - Malý Javorník - Velký Javorník 
- Kasárna a zpět. Délka celé tratě je asi 30 km. Samozřejmě se můžete otočit i 
dříve a tím túru zkrátit. Z hřebene Javorníků jsou nádherné výhledy na Moravu i 
Slovensko.Nebude chybět ani posezení v horské hospůdce. 

Přihlašujte se do čtvrtka 11.1.2006 u Zoji Chodůrové do 18. hodin na 
telefonním 572 585 138, 732 461 483. 
Ahoj na Vranči     

Zoja

Chřiby na běžkách
Milí přátelé,
Pokud bude v polovině ledna sníh, vyjedeme na běžky do Chřibů.
Termín:Termín: sobota 20. leden 2007
Odjezd: Odjezd: zastávka ČSAD na autobusovém nádraží (linka Zlín-Brno) v 8.40 hod. 
do Starých Hutí
Program:Program: Staré Hutě - Vlčák - Brdo - Bunč - Salaš  asi 20 km. Trasu možno 
upravit nebo zkrátit. 
Na setkání se těší  

Zoja

Vranča
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Skalka 2007
Ahoj kamarádi lyžníci, běžkaři i sjezdaři,

Letos je zima zatím jenom podle kalendáře, ale věříme že do konce ledna 
se to změní a Kremnické vrchy opět nezklamou. Začne mrznout, přiměřeně 
nasněží, a tak na nás budou týden před konáním Bielej stopy čekat perfektně 
nažehlené běžecké dálnice, a také sjezdovky na Skalce a Krahulích, kde má 
být letos už v provozu nová sedačková lanovka.

Termín:Termín: od pátku 2.února do neděle 4.února 2007.
Ubytování:Ubytování: v nám velmi dobře známém hotelu Veterník jako obvykle ve 2,3 
a 4 lůžkových pokojích.
Stravování:Stravování: individuální, v oblíbených zařízeních ve stopě nebo na 
sjezdovkách, na hotelu v restauraci. Na pokojích se nedá vařit, pouze čaj 
nebo káva ve vlastní varné konvici!
Program: Program: v pátek 2.února odjezd v 17:00 hodin od Zdravotní školy 
v Uh.Hradišti, po příjezdu a ubytování seznamovací večírek. V sobotu 
3.února odjezd na Krahule, zde mohou sjezdaři řádit na sjezdovkách Předních 
a Zadních plání nebo Groschovej lůce a vyzkoušet novou lanovku. Běžkaři 
vyrazí do stopy přes Skalku a dál různými cestami do Kremnice. Večer se 
sejdeme, zjistíme zda někdo nechybí a pro ty kdo dorazí a budou použitelní, 
bude rozlůčkový večírek. ?V neděli vyjedeme na Skalku, kde se rozjedeme 
každý svým způsobem se unavit. V 15 hodin se sejdeme a vyrazíme domů, 
abychom do UH dojeli kolem 19-té hodiny.
Účastnický poplatek: Účastnický poplatek: za dopravu, ubytování a organizaci 850,-Kč zaplatíme 
Máši Hronové.
Přihlášky:Přihlášky: přijímá také Máša, mobil:776 394247. Přihlášení je platné po 
zaplacení celé ceny zájezdu a to do pátku 26.ledna! 
Upozornění: Upozornění: kromě lyží a bot je nutno vzít sebou občanku nebo pas a průkazku 
zdravotního pojištění, taky se hodí něco málo Sk.

Ahoj, ve stopě nebo na sjezdovce se těší  
Máša a Míla.
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Jaráky na Kubínskej Holi

UbytováníUbytování na Domčeku je vlastně v bývalých třídách, takže po 8-10 
lidech, sociální zařízení společné, kuchyňka s veškerým vybavením také, 
společenská místnost je k dispozici, +pingpongový stůl. Vše je velmi čisté, 
dobře udržované, ložní prádlo se fasuje.

LyžováníLyžování je naprosto bezkonkurenční, asi 10 km od Kubína, jezdí sem 
zdarma skibus. Nová čtyřsedačka, nádherný, 3 km dlouhý svah. Celodenní 
permanentka pro dospělého je 590  a pro dítě 390 korun slovenských. Ovšem 
spousta zajímavých slev, jak pro rodiny, tak pro skupiny a na různý počet dnů. 
V blízkosti je pak další spousta možností - Malino Brdo, Vrátna dolina nebo 
koupání v termálech v Bešeňové. Akce je tentokrát určena spíše sjezdařům, 
běžkařské terény zde jsou, ale omezené.

Doprava Doprava bude vlastními auty, samozřejmě s tím, že kdo nemá či nemůže, 
naskládá se k ostatním na volná místa - s příspěvkem na dopravu. 

Strava:Strava: Budou zajištěny teplé večeře kousek od ubytovacího objektu, 
snídaně si budeme v kuchyňce připravovat sami. Takže - kdo máte zájem, 
zavolejte mi v podvečerních hodinách na mobil 737 571 509, snad vám již 
budu moci sdělit bližší informace ohledně ceny. 

Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: bude zahrnovat ubytování, večeři, organizaci. 
Pojištění do zahraničí si bude muset každý vyřídit sám!!! Nepodceňujte!!!

Podrobné informace vyjdou ještě v příštím zpravodaji.
Moc se těší Jitka Čerstvá
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Letošní jarní prázdniny na Slovensku jsou 
zatím, bohužel, plné nejasností, takže aspoň 
pár základních informací. Proč tomu tak je 
- v Dolném Kubíně na Domčeku, kde máme 
být ubytovaní, nejprve řešili existenční 
problémy, teď pro změnu po volbách mění 
starostu, který má poslední slovo a dosud se 
neujal křesla. Snad se vše v dobré obrátí, 
jen cenou zatím nemůžeme sloužit, zřejmě 
se od loňska trochu zvedne, ale zase pro 
děti a mládež jsou slíbeny dotace.
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SaunaSauna
Pokračuje chození do sauny na zimáku v úterý od 18 do 20 hodin, za vstup 
60 Kč za dospělé, 30 Kč za děti a mládež (ceny jsou samozřejmě pro členy 
Kufru). Termíny lednové sauny: 2., 9., 16., 23., 30.

Vysočina na běžkách – změna termínuVysočina na běžkách – změna termínu
Vzhledem k tomu, že ubytovatel nám to trochu popletl s termíny, jsme nuceni 
přesunout termín plánované Vysočina o týden dřív na 9.-11. 2007. Snad se nám 
to vyplatí. Ubytováni budeme opět na Maršovské Rychtě. Přihlášky přijímá už 
nyní Soňa Hronová – ale pouze ty závazné, jinak poslední přihlášení je možné 
v pondělí 5.2. 2007. Podrobnosti v příštím zpravodaji. Soňa

Co podnikal Kufr prosinciCo podnikal Kufr prosinci
Proběhla VH a společenský večer. Po té jsem očekávali první výlet na hory, 
ale bohužel sníh nenapadl, takže z toho nic nebylo. Nicméně se podařila 
procházka na Štěpána s účastí kolem 20. Nadále jsme se saunovali.

Výlet na jachtě po KaribikuVýlet na jachtě po Karibiku
Zbyněk Tábor pořádá v únoru zájezd do Karibiku s náplní cestování na jachtě, 
poznávání tamních krajů. Kdo byste měli zájem ozvěte se o podrobnější 
informace přímo jemu. ztabor@quick.cz

Plán akcí KČT UH na měsíc leden 2007Plán akcí KČT UH na měsíc leden 2007
6.1. 6.1.  Nedakonice – Tučapy – Medovice,13 km, V.Plch

Odj UH V 8.49h (SM 9.12h), zpět Medlovice A 14.45h
13.1.13.1. Osvětimany - Stříbr. Paseky – Smrďavka – Buchlovice, 12 km, E. Hohausová

Odj. UH A 7.40h, zpět Buchlovice A 15.00, 17.25h
19.1.19.1. Výroční konference KČT UH v Mařaticích v KD od 16.00h. Vlastní schůze 

od 17.00hod
20.1.20.1. Okolo Břestecké skály, TJ TARGET

Odj. UH A 8.30h, zpět  Břestek A 13.01h do UH
27.1.27.1. Bzenec – Romanin – Ořechov – Osvětimany, 18 km, T.Temel

Odj. UH V 7.34h do Bzence, zpět Osvětimany A 14.40, 17.15h do UH
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V minulém čísle zpravodaje jsme si rozdělili lyže do několika funkčních skupin. 
A jelikož už nastává čas zimních výprodejů (což je podivné, neboť jsem zatím žádnou 
zimu nezaznamenal), řeknu Vám pár rad týkajících se nákupů lyží. Carvingová lyže 
je po stránce funkční i designové takovým malým uměleckým dílem, jehož kvalitu 
ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi nimi jsou tři základní: délka, rádius (poloměr vykrojení) 
a tvrdost. 

Jak dlouhou lyži?Jak dlouhou lyži? Bohužel, dnes co se týče délky lyže neexistuje jednoznačná 
odpověď. Dříve zaužívané vzorce, výška mínus něco, není možné použít. Základním 
kritériem je způsob použití a hmotnost člověka. Krátká lyže lépe točí, je snadno 
ovladatelná, ale méně stabilní ve vyšších rychlostech. Na extrémní carving se používají 
lyže 150 cm a méně, pro točivý způsob jízdy někde mezi 150 a 160 cm a pro rychlou 
jízdu 160 a výš. Daná čísla se musí zkorigovat podle vaší hmotnosti. Dnes je běžným 
délkovým rozpětím modelů 150 až 170 cm.

Jaký rádius?Jaký rádius? První varování je, že stejný model lyží má při různé délce lyží různý 
rádius. Proto se nezapomeňte podívat na přesný rádius u vámi vybrané lyže. U této 
veličiny platí: čím větší číslo tím míň točivé. Lyže na funcarving a extremní slalomky 
se pohybují po 12. Univezálky kolem 15 a řádné obřačky kolem 18. Nad 20 dnes mívají 
jen závodní speciály.

Jaká tvrdost?Jaká tvrdost? Pozor, i když se na to zapomíná, tvrdost je důležitá! Špatně zvolená 
tvrdost lyže je neštěstí. Pro ovládání carvingové lyže je totiž důležité v oblouku lyži 
promáčknout. Pokud jsme silní či těžcí a máme měkkou lyži, promačkáváme ji moc 
a lyže je především ve vyšších rychlostech nestabilní. Pokud jsme lehcí a máme lyži 
velmi tvrdou, nepromáčkneme ji vůbec a lyže je špatně ovladatelná. Pro tvrdost je 
rozhodující materiál jádramateriál jádra. Seřadím používané materiály od nejměkčích k nejtvrdším. 
Různé umělé materiály (PU)... pro začátečníky a lehké postavy, většina dívek 
a žen, dřevěné jádro... pokročilí a začátečníci, jež příroda obdařila velkou tělesnou 
hmotností,dřevěné jádro z výztuhou (většinou titanal)... zkušení lyžaři, se silnýma 
nohama, dřevěné jádro z více výztuhami... experti, fajnšmejkři, a ti co zvednou na 
nohách víc jak 150 kg :-).

Z výše uvedeného plyne jeden zajímavý závěr, co se týče lyžování, většina ženských 
to má ráda měkké, teda aspoň lyže.

Zajímavou kategorii samou pro sebe je vzhled lyžívzhled lyží. Jsou takoví, kterým je jedno 
jak lyže vypadá – hlavně, že dobře řeže. Ale naopak pro mnohé - především příslušníky 
něžného pohlaví je vzhled alfou a omegou. Ovšem jestli lyže fi alové, modré, či růžové 
to už vám radit nebudu :-) Pokud uvažujete o koupi nějaké dražší lyže, není špatné si 
přečíst nějaký test, ale jeho výsledky berte vždy s rezervou. Pokud máte hodně času, 
doporučuji navštívit nějakou předváděcí akci, kde si je možné zadarmo lyže vyzkoušet, 
neb není nad vlastní prožitek.... a teď už jenom, aby napadl sníh... Jirka Hron
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Kontakty

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

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

Předseda Kufru: Předseda Kufru: 
Drahomír Hron..... 572 578 075, 736680073, email: Hron.Drahomir@seznam.cz 

Vedení Kufru: Vedení Kufru: 
Pavel Polehňa...... 604897725, email: pavelpol@emai
Míla Špirit.......... 607280854, email: spirit@czub.cz 
Jirka Hošek......... 572 556 342, 604100900 

Předsedkyně DR: Předsedkyně DR: 
Jitka Plchová...... 572 570 125 

Členové DR: Členové DR: 
Ludmila Bříštělová. 572 542 629 
Eliška Létalová.... 572593141, 608056938 

Předseda Úsvitu: Předseda Úsvitu: 
Soňa Hronová...... 604 604 329, 572 550 430, Email: sona.hronova@seznam.cz 

Vedení Úsvitu: Vedení Úsvitu: 
Pavel Polehňa...... 604 897 725, Email: pavelpol@email.cz 
Jiří Müller........... 736 176 628, Email: apexx@seznam.cz 

Vedoucí akcí: Vedoucí akcí: 
Máša Hronová...... 572 578 075
Zoja Chodůrová.... 572 585 138
Vlaďa Plch......... 777 767 299
Šárka Smělíková... 572 548 247 
Jožka Gabrhel..... 723 147 244

Rosťa Kubáček..... 577 133 048 
Jirka Hron.......... 739 672 639
Jirka Létal.......... 602 543 104 
Jarek Rybnikář..... 777 307 067
Pavel Zachar....... 605 485 436



občanské sdružení
Klub Úplně Fantastické Rekreace
Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851 • DIČ: CZ 16360851 • Č.r. u MV: VSP/1-121/90-R

Č.účtu: 1543582339/0800 • IČO: 62831500 • DIČ: CZ 62831500

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi
dužina Úsvit

KLUBOVNA:KLUBOVNA:

KUFRKUFR

duhaduha

Palackého náměstí 293 • 686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12)
Tel./fax: +420 731 500 883 • Http://www.kufr-usvit.cz
E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz
Nejsme plátci DPH

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA. Obrázky a grafi cká 
úprava: Pavla Jurigová. Zodpovědná redaktorka: Soňa HronováUzávěrka 7.1.2007. Příští uzávěrka: 20.1.2007. 
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kufr a usvit v unoru 2007:kufr a usvit v unoru 2007:
ii

2.-4. – víkend......................... Skalka
16.-18. – víkend...................... Vysočina na běžkách
24.2.-3.3. - prázdninový týden.... Jaráky na Kubínskej holi
někdy v únoru........................ Turnaj v deskových hrách


