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Jarní lyžování na Chopku

17.3.2007
Koupání v Laa
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                                                                                     Josefovské boulení

                                                                                  29.3.2007
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Úvodem
Milí přátelé,

Jistě jste si všimli, že zima nám to letos pěkně fláká… A já… jsem jak 
ta zima… to jste si všimli asi také – na posledních zpravodajích. Ne, že 
by nebylo o čem psát, ale není kdy psát… třebaže by se mohlo zdát, že 
díky rušení kufrových zimních akcí vznikají cenné dny volna, a tak třeba 
já bych je mohla využít ku včasnému vydání zpravodaje – jak by si třeba 
zbytek vedení Kufru možná představoval… realita byla a je však nakonec 
docela jiná… Když nechce zima za náma, musíme my za ní a to Vám 
někdy zabere docela dost času… Ano, narážím na své výlety do Alp za 
sněhem a lyžováním… A třebaže jsme si tam užili zimní pohádku, pevně 
doufáme, že příští rok bude i u nás pořádná zima a my si budeme moci 
zalyžovat i doma. Krom nezměrné bílé euforie, která byla asi umocněna 
nevalným průběhem zimy u nás, jsme zažili i pár černohumorných 
historek. Ještě před odjezdem se u mě stavil náš Peťa (můj bratr) a jen 
tak mezi řečí se mě zeptal, jak se těším, jak se připravuji do Alp. Říkám 
mu naprosto vážně, možná lehce nadšeně: „Všechno v pohodě, rakev 
jsem si už objednala, ve středu před odjezdem mi ji přivezou, byla se 
slevou, v akci.“. Peťa to dál nekomentoval, ale jak později přiznal, 
nebyl si jistý, do jakého že střediska to vlastně jedeme, zda by se neměl 
ještě připojistit, přišlo mu prý příliš morbidní žertovat tak naturalisticky 
s lyžováním a rakví. Rakev značky Thule přišla opravdu ve středu a mě, 
jelikož se jednalo o střešní box na auto, to zas tak morbidní nepřišlo. 
Peťa pochopil až při odjezdu.

Otázku střešních boxů jsme rozebírali i po cestě… jejich aerodynamiku, 
výhody a nevýhody, ceny… apod. A protože cesta byla dlouhá, napadaly 
nás i myšlenky nemístné. Jak by to asi vypadalo, kdybychom měli místo 
rakve zn.Thule na střeše rakev normální? Co by si řekli ostatní řidiči? Jak 
by to asi s takovou rakví bylo s aerodynamikou a spotřebou pohonných 
hmot? A co celníci? Jak by se asi tvářili kdybychom jim místo pěti 
cestovních pasů podali šest, a pak kdyby se náhodou nemohli dopočítat 
osob v autě, bychom jen tak mimochodem mlčky zvednutým palcem 
směrem ke střeše dali najevo, komu ten šestý pas patří… No, některé 
debaty byly jen pro silnější povahy. Dobrý byl také jeden Ital, který se 
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mě ptal, proč jezdíme lyžovat tak daleko a nelyžujeme raději doma, 
také pak paní domácí nevěděla, kde se nalézá Česká republika, myslela, 
že je to část Anglie... Každopádně všichni jsme se šťastně vrátili, užili 
si to na maximum a teď jen vzpomínáme na italskou zimní pohádku, 
temperamentní Italy a přívětivé domácí. Jo, málem bych zapomněla 
na vyvedené kontroverzní večerní debaty, ve kterých se největšími 
oponenty stávali dva mí tatínci – Dadula a Jura. Po večeru, který skončil 
málem soubojem, se pak další dny řešili zcela řízeně už jen červené 
a růžové knihovny a počasí… a i tak to občas nabíralo obrátky, takže 
musel přiskočit statný moderátor a vykřiknout: „Stop, kontroverzní 
téma, budeme hovořit o něčem jiném.“ Ku podivu mému se tentokrát 
vůbec nepohádali o víně… což jsem nepochopila proč, protože to je 
jejich věčné téma řekla bych nejkontroverznější… Nebojte, nejsme 
rodina násilníků a křiklounů… a i kdyby, jeden z mých bratrů Jirka tvrdí, 
že pokud se stane, že debata skončí lehkým násilím, stále může její 
přínos být významný a neopakovatelný.

 

Přeju pěkný zbytek zimy a snad se na některé jarní kufrové akci 
shledáme   

Soňa
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Turnaj v legendární deskové hře Osadníci z Katanu
Zveme Vás všechny na první neofi ciální mistrovství Uherského Hradiště ve 

hře Osadníci z Katanu. Hra je určena všem bez rozdílu věku, pohlaví či něčeho 
jiného… Podmínkou je alespoň elementární znalost pravidel. Na začátku 
budou pravidla znovu probrána a především sjednocena. Hrát se bude po 
jednotlivcích a na vítěze čekají lákavé ceny. Osadníci jsou hrou strategickou 
s jistým vlivem náhody, ovšem jednoznačně je to hra velmi zábavná. Takže, 
pokud o účasti jenom trochu uvažujete, rozhodně přijďte, pokud rozhodně 
neuvažujete, přijďte také, pobavíte se a můžete vyhrát hodnotné ceny.

Termín:Termín: 29.3.2007 v 15.30 hod
Místo konání:Místo konání: studentský klub na Gymnáziu UH
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 20,-kč

Těší se... úsviťácký amatérský klub deskových her

Úsvitová část zpravodaje:

Ahoj děcka, tak už tu máme od podzimu skoro jaro, a tak Vás zveme užít 
si ho na klasickou víkendovku do Karpat. Zváni jsou všichni, kdo mají chuť 
si zase po čase trochu zablbnout… na věku nezáleží.
Termín:Termín: pátek až neděle 30.3.-1.4.2007
Kam pojedeme:Kam pojedeme: do Bílých Karpat do Nezdenic
Ubytování:Ubytování: lyžařská chata v Nezdenicích
Odjezd:Odjezd: vlakem 16:38 hod. z vlakáče UH, sraz:sraz: 16:23 hod. na vlakáči
Návrat:Návrat: vlakem 16:29 hod.
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 200 Kč (doprava, ubytování, strava, organizace, pojištění)
S sebou:S sebou: spacák, karimatka, pláštěnka, baterka, hygiena, ešus, lžíce; 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 takže žádné igelitky a spacáky v rukách
Přihlášky:Přihlášky: u Soni na tel. 604 604 329 do pondělí 26.3.2007 
Moc se těší        Avda

Dětská akce - výprava
pro všechny dětičky, děti, mládež, náctníky, teenagery, skorodospělé i mladé „dospěláky“ 
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Úsvit   ruzné    o
o

Tábor ÚsvitTábor Úsvit
Letošní tábor Úsvit se uskuteční v 3. turnusu - tj. od 28.7. do 11.8.200728.7. do 11.8.2007 

poblíž vesnice Držková v Hostýnských vrších.

KufrovkaKufrovka
Tábor pro náctileté se uskuteční v termínu 30.6. do 8.7.200730.6. do 8.7.2007. Bude letos 

puťák a to na Slovensku v obl. Velké Fatry.
Přihlášky budou k dispozici od dubna u Soni. Podrobnější informace vyjdou 

příště.

Ahojte Úsviťáci,
Avda doladila na posledním sesionu plán jarních akcí, a tak Vám píšu, 

abyste si některou z nich dali do plánu...

29.3.200729.3.2007............. Turnaj v deskových hrách
17.3.200717.3.2007............. Koupání v Laa
30.3. - 1.4.200730.3. - 1.4.2007...... Vzpomínková „dětská akce“ – prostě klasická víkendovka

se vším všudy – pro všechny malé, větší i ty odrostlejší 
– pro všechny, kdo kdy s námi jezdili na výpravy. 
Pojedeme si zavzpomínat a hlavně si to užít!!!

28.-30.4.200728.-30.4.2007........ Víkend tvrdých her s Jirkou, Pepem a Petrem
5.-8.5.20075.-8.5.2007........... v některém z těchto dnů Splutí Orlice či Moravy
11.-13.5.200711.-13.5.2007........ Rudické propadání – výlet do podzemí
19.5.200719.5.2007............. Túra na inlinech a koloběžkách - s piknikem
26. - 27.5.200726. - 27.5.2007....... Sportovní víkend – netradiční sporty
9.6.20079.6.2007............... Návštěva lanového centra v Olomouci
19.6.200719.6.2007............. Letní oheň

Co chystáme na jaře 2007

Tábory 2007
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1. místo1. místo
Jan EdhelEdhel Hajduch
Broněk LaureoLaureo Pulec
Bětka Maira Maira Rozsypálková
Táňa TidliTidli Platonová  
Martin AndúneAndúne Formánek+

3. místo3. místo
Anet IrisIris Klímová
Zuzka AstraAstra Pojslová +
Zorka Mugruk Mugruk Tomečková
Ondřej Hugo ToxHugo Tox Balada +
Jakub MindionMindion Brandys

5. místo5. místo
Vlastimil LaďaLaďa Pustina
Jan PepaPepa Žďárský
Ondřej WiesserWiesser Janča
Petr KimKim Trojan +
Tomáš TaranTaran Oplatek+

2. místo2. místo
Ondřej BalrogBalrog Špirit
Helča KatyjaKatyja Munzarová
Linda LeeLee Chromá
Terka LileyLiley Uhlíková
Terka TheaThea Králová

4. místo4. místo
Petr Rabin*Rabin* Pijáček
Petr Sfi risSfi ris Miklíček +
Jakub Taufi Taufi  Libík +
Matěj Prinsz/Scoty WoodPrinsz/Scoty Wood Štefánek+
Pavel HawainHawain Urubčík+

* Rabin Hrudir Hrom Dolmen   
      Viktor Krum From Harry

Poslední lednový víkend se uskutečnil už 4. ročník Úsvitconu. (Nenechte 
se zmást sabotážemi Pavly. Opravdu to byl Úsvitcon a ne Úsvitkon). Akce se 
málem zúčastnilo rekordních 34 hráčů, ale nakonec jich po změně ubytování 
z Uherského Brodu do Polešovic zůstalo jen 25. Vzniklo 5 úderných týmů, které 
absolvovaly dvě zbrusu nová dobrodružství. Pohádkově laděné dobrodružství 
Bílá slza a akčnější Ochranka. V pauzách se hráči bavili hraním deskových her 
jako Bang, Amun Re, Osadníci z Katanu, aj...

Nálada byla pohodová a myslím, že si to hráči užili do poslední minuty 
(někteří doslovně). O to, abychom neumřeli hlady, se sqjele postarali Paja 
s Domčou a o herní zábavu taktéž klasicky PJ Jestřáb, PJ Rybářka a PJ Dajen.

No a jak to vlastně dopadlo? Následovně:

Výsledky Úsvitconu 2007

+ za jmény vyjadřují úmrtí postavy v průběhu dobrodružství
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Jarní lyžování na Chopku
Kufrová část zpravodaje:

Pro všechny milovníky sjezdového lyžování, kteří si chtějí užít kvalitního 
lyžování s možností většího výběru sjezdovek ve vysokohorském prostředí 
s nádhernými výhledy na hory kolem. 

Termín:Termín: 16.-18.3.2007
Program:Program: pátek – lyžování ve Vrátné dolině
sobota + neděle - sjezdové lyžování v areálu Chopok – sever příp. jih
Ubytování:Ubytování: v soukromí v okolí Liptovského Mikuláše – cca 250 Sk/noc
Cena permanentkyCena permanentky: 790 Sk/ den (pro majitele studentských průkazů 560 Sk/
den)
Více informacíVíce informací na http://www.jasna.sk/
Stravování:Stravování: vlastní
Doprava: Doprava: vlastními auty
Odjezd:Odjezd: dle dohody (pátek ráno při zájmu o lyžování ve Vrátné jinak pátek 
odpoledne)
Přihlášky:Přihlášky: Laďa Plch tel.zam.572520017, mobil 777767299, nebo 
           outdoor.uh@seznam.cz

Na lyžích se těší                Laďa

Co dodat? Con se vydařil, a tak se snad za rok pravděpodobně v březnu 
setkáme na pátém ročníku Úsviťáckého conání.

Za organizátory zdraví PJ Jestřáb. Meč a magie s Váma.

PS: Bližší informace a fotky najdete na těchto stránkách: 
www.linel.mysteria.cz, http://www.guh.cz/s.klub/veverky/ a samozřejmě 
http://www.kufr-usvit.cz/?lg=cz&page=galerie
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Koupání v LAA
Ahojte děti, mládeži i rodičové.
Na konec únavné zimní sezóny jsme pro Vás připravili

relaxační akci - koupání v lázních Laa v Rakousku.

Termín:Termín: sobota 17.3.2007 
Doprava:Doprava: osobními auty (zkoordinujeme po přihlášení).
Odjezd:Odjezd: v 8.00 hodin od Zdravotní školy
Poplatky a ceny: Poplatky a ceny: Cena dopravy bude řešena dle počtu přihlášených.
Vstupné do termálů na 4 hodiny je 12,80 EUR pro dospělého a 8,50 EUR pro 
dítě. Pokud nepožadujete vlastní skříňku, tak o euro méně. Svět saun je za 
příplatek 6 EUR
Program:Program: Koupání v minerálních lázních s bazény vnitřními i venkovním, 
toboganem, různými masážními tryskami, říčním proudem a dalšími 
atrakcemi. Kdo si připlatí, může se jít saunovat do Světa saun, kterých je zde 
cca 5 druhů.
NávratNávrat: mezi 16-17 hodinou.
Přihlašování:Přihlašování: U Pavla Polehni na tel. 604 89 77 25 do 12.3.2007. 
Nezapomeňte s sebou vzít pasy či platné OPNezapomeňte s sebou vzít pasy či platné OP.
Na regeneraci zve                Pavel

Vážení a milí přátelé, letos se na Nás zima vykašlala, a to velmi. Na Jizerky 
se Vás přihlásilo pouze pět a poslední zprávy, které jsem obdržel, říkají, že 
stopy a sníh v Jizerkách není nic moc. Takže po zralé úvaze Jizerky ruším 
a určitě si je prožijeme příští rok v pěkné a pořádné zimě. Tož sa nezlobte 
a příště.

Dadula

Jizerky na běžkách

Proběhnou v sobotu 17.3. v krytém bazénu v UH. Organizaci zajišťuje 
Zbyšek Chromý, podrobnější info najdete na http://zbysek.webzdarma.cz 
nebo na telefonu 604 976 172.

Eskymáci v bazénu
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Josefovské boulení
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 po čtvrté na bowlingu. Budeme opět koulet koulí se třemi otvory 
takzvaně boulet a místo devíti kuželek shazovat deset. 

Termín:Termín: čtvrtek 22. března 2007
Místo konání:Místo konání: Mařatice – sídliště východ – herna bowlingu (nad restaurací v 1. 
patře, vchod z boku budovy)
Sraz:Sraz: 16:45 hod., herna je objednaná na 17:00 – 20:30 hod., bar je přímo 
v herně 
Herní systém: 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:Upozornění: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní podlahu 
a hlavně sportovního ducha a dobrou náladu.
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 20 Kč

Na setkání se těší          Joséfkové, Jirka Muller a Paja

Kufr   ruznéo
o

Odysea 2007Odysea 2007

Po loňském Česko-sasském Švýcarsku jsme pro konání letošní Odysey zvolili místo 
trošku bližší a určitě stejně atraktivní, a to - oblast Máchova jezera. Obklopovat nás 
budou CHKO České středohoří, Ralská pahorkatina s bývalým, nyní už přístupným, 
vojenským prostorem a CHKO Kokořínsko. Kraj je to malebný a plný turistických 
zajímavostí, památek a možností rekreačních aktivit. V současné době hledáme 
vhodné ubytování a řešíme otázky dopravy. Pokud kraj někdo znáte a máte tipy na 
vhodné, levné ubytování, dejte vědět někomu z vedení Kufru. 
Termín Odysei je 21.-28.7.200721.-28.7.2007.
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SaunaSauna

Pokračuje chození do sauny na zimáku v úterý od 18 do 20 hodinv 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 březnové sauny: 6., 13., 20., 27.

Plán akcí KČT UH na únor 2007Plán akcí KČT UH na únor 2007

3.3. 3.3.  Přírodní park Vizovické vrchy, ved. E. Hohausová, 
 Lípa – Sehradice – Vizovice, 17 km, 
 Odj.: vlakem z UH 7.31 hod, SM 7.47 hod.
 Zpět: vlakem z Vizovic 15.03, 17.03 hod.

10.3.10.3. Předjarní Chřiby s návštěvou sklípku, ved. E. Hohausová, 
 Košíky – Jankovice – kolem modřanských rybníčků – Modrá, 15 km 
 Odj.: autobusem z UH 8.15 hod. 
 Zpět: autobusem z Velehradu, rozcestí Modrá 16.12 hod., 18.14 hod.

17.3.17.3. Výstup na Velkou Javořinu, 18 km, ved. J. Prášek,
 Vápenky - Velká Javořina - Šibenický vrch - Hradisko - Javorník nad Veličkou 
 Odj.: vlak z UH 6:01, Kun.zast. 5:46, Veselí n M. 6:18, bus Javorník-do 

Vápenek 7:32
 Zpět : vlakem z Javorníku 14.41 hod., 16.25 hod., 18.41 hod. 

24.3.24.3. Zahajení jarních kilometrů na Brdu (11-12 hod.), ved. J. Prášek, T.Temel,
 Staré Hutě hor. zast. - Staré Hutě - Pod Vlčákem -  Vlčák - Brdo - Salaš 

točna, 16 km, 
 Odj: autobusem z UH 8.40 hod. (Zlín-Brdo) , Var II: autobusem z UH 8.30 na 

Salaš, točna a odtud přes Střechov nebo Hubertu na Brdo
 Zpět: autobusem ze Salaš, točna 12.50 hpd., 15.57 hod., 17.58 hod.

31.3.31.3. Hostýnsko - Vsetínská vrchovina, ved. T. Temel, 22 km
Valašské Meziříčí - Jarcovská Kula - Oznice - Kuželek - Lazy - Jablůňka žst.
Odj.: vlak z UH 5.47, SM 6.10 (do VM přes Přerov)
Zpět: vlak z Jablůňky 14.30 (Hor. Lideč), 16.15, 17. 38 (Přerov)
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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@email.cz 
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

.
20.4.2007.............................. Country bál
22.3.2007..............................Otvírání Moravy
28.-30.4. 2007........................ Víkend tvrdých her 

kufr a usvit v Dubnu 2007:kufr a usvit v Dubnu 2007:
i

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 Hronová. Uzávěrka 6.3.2007. Příští uzávěrka: 26.3.2007. 
Strana 12, Březen 2007


