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19.4. 2007
Schůzka - deskové hry

22.4. 2007
Otvírání Moravy
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Víkend tvrdých her

1.5. 2007
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Úvodem
Milí přátelé, Kufráci a Úsviťáci.

Tak Vás zdravím zase v dubnu a přemýšlím, o kterou z humorných či 
méně humorných příhod se s Vámi podělit. Vážnější část slova úvodem 
tentokrát napsal předseda, tak si říkám, že by to chtělo nějaké veselé 
povzbuzení do dalších dnů. Přihodilo se mi toho poslední čas více… Jeden 
kamarád mi nedávno řekl, že bych se měla nad sebou zamyslet… Nevím 
přesně jak to myslel, protože ono se to vždy tak nějak „samo semele“… 
a já se už jen nevinně vezu, ať už se zamýšlím, či ne. 

Tak třeba… Volali jste už někdy sami na sebe policii? Já ano, zrovna 
nedávno… Byl krásný slunečný pátek, vracela jsem se loudavým krokem 
z oběda do ambulance dokončit ještě odpolední směnu… Byla jsem 
v naprosto blaženém rozpoložení – z pátku, sluníčka, také pak z pošty, 
kterou jsem si vyzvedla – dvě pacientky mi psaly ze světa – jedna 
z Nového Zélandu, druhá z Barcelony… tak nějak jsem se rozesnila… 
a v onom cestovatelském rauši jsem stanula přede dveřmi ordinace… 
Ale co to? Dveře nejsou zavřené, dveře jsou dokořán… fabka v pozici 
zamčeno, futra ohlodané – možná už ale od předešlé epizodky s klíči, 
zvenku mám „kulu“… Co to všechno znamená? Na 5 vteřin jsem ztuhla 
v pohybech, jen oči přelítly ordinaci, kde se zdálo, že nic nechybí. Co 
taky by mohlo chybět u psychiatra – židle? Mozek urputně analyzuje 
situaci… Že by vloupání? No potěš! Hlavou mi proběhly desítky příběhů 
a choulostivých informací, které nese má dokumentace… To by mohl 
být pěkný mazec, kdyby… Média by si mohla zgustnout, anebo někdo 
někoho bude vydírat, několik vztahů krachne, rodiče vydědí děti, 
děti odloží rodiče do domovů důchodců, neboť se dozví, že je chtějí 
vydědit… apod. Nedá se nic dělat, budu muset zavolat policii… A to 
mám za chvíli jet do Prahy… Ach jo… 3 hluboké nádechy a výdechy, 
„Neukvapuj se a hlavně nebuď paranoidní!“ Snažím se vidět situaci 
s nadhledem. Co když… sis tak dveře nechala sama při odchodu 
na oběd… Že by po 7 letech odcházení na oběd, na WC, pro poštu 
najednou zůstaly dveře otevřené??? Vypočítala jsem si, že za dobu, co 
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zde působím, jsem dveře zavírala minimálně 6 tisíckrát a vždy se mi 
je podařilo zavřít a najednou, že by tomu bylo jinak? No, ani bych se 
tomu vlastně u sebe moc nedivila… ale… co když tomu tak nebylo??? 
Sedla jsem si na židli a chvíli na nic nemyslela, nechávala situaci 
vychladnout… Na stole nepořádek… jako vždy. V šuplících nepořádek… 
jako vždy. Recepty… spočítané nemám… jako vždy. Znovu myšlenková 
analýza se závěrem… že prostě… nevím. Nakonec přeci jen vytáčím 
158… Tíha varianty s únikem informací je značná… „Dobrý den, chtěla 
bych nahlásit, že mi někdo vnikl do ordinace… Asi…“ Své podezření 
ukazující na mě samotnou jsem si nechala až pro muže zákona, kteří 
přijeli ohledat místo činu. „A ztratilo se Vám něco?“ „Nezdá se“. „A byl 
porušen zámek?“ „No, to já nepoznám“. „No, my tam někoho pošleme“. 
Přifrčeli 2 policisté, kterým jsem po chvíli práce svěřila svou domněnku, 
že možná jsem prostě odešla a nezavřela za sebou dveře, jen otočila 
klíčem… Na dotaz, jakým stylem tedy běžně zavírám dveře, jsem 
nedovedla odpovědět… musela jsem si to vyzkoušet. Poctivě všechno 
prošmejdili, prohlídli (i WC) a pachatel nikde. Tedy… on jim asi stál 
za zády a vše s jistou dávkou studu sledoval… Sepsali jsme protokol, 
údaj, že se jedná o psychiatrickou ordinaci asi zaúčinkoval tak, že 
pánové byli milí a shovívaví… Rozloučili se s tím, že uvidíme, co bude 
dál? Uvařila jsem si kafe… a dosud – cca 3 týdny - se neděje nic. Jen 
vlastně se změnil můj způsob zavírání dveří. Když odcházím zalomcuji 
ještě kulou, ověřuji, zda bylo zavřeno… A to se říká, že psychiatr se od 
svých pacientů odlišuje tím, že má od ústavu klíče… Vyzkoušela jsem 
si, že mít klíče, ještě nic neznamená… důležité je umět je i správně 
používat… ?

Pěkný duben přeje

Soňa
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Předsedovo:
Važení a milí přátelé,

Od VH uplynuly už 4 měsíce, máme za sebou mizernou zimu a doufám, že jaro 
a léto nám vše vynahradí. V zimě se uskutečnily v podstatě jenom dvě akce, a to 
Skalka a Jaráky na K. Holi. Obě byly vynikající a chci poděkovat Jitce Čerstvé, 
kdy jako novic mezi vedoucími výborně zvládla organizaci Jaráků. Ovšem velmi 
nízký počet zimních akcí se samozřejmě promítl i po ekonomické stránce, kdy 
příjmová strana nebyla zdaleka naplněna. Ale čo bolo, bolo a mrkněne se radši, 
co nás čeká. 

Koncem dubna je to tradiční otvírání Moravy, začátkem května vyrazí 
cyklisté do Beskyd, ubytování je ve Frenštátě a určitě si užijí parádní trasy. 
Hned 11.května dělá Úsvit návštěvu Rudického propadání, kdy strávíte 6 hodin 
v podzemí a můžete prožít něco neopakovatelného... Kdo netrpí žádnou fobií 
- vřele doporučuji, můžou se samozřejmě přihlásit i Kufráci. Trochu problém je 
vyšší cena, ale za zážitky se platí. 

Také už se podařilo Mílovi zajistit výborné ubytování na Odyseu v Zákupech 
a opět se nabízí pro turisty, cyklisty, milovníky hradů a zámků nepřeberné 
množství zážitků. Tentokrát bude opět i voda a to říčka Ploučnice, jejímž úzkým 
korytem projede jenom kanoe a meandry, které tvoří, vypadají z leteckého 
pohledu jako had a vrchol vodáckého zážitku je průjezd skalním tunelem. 

Nesmím zapomenout na hlavní akci cyklistů, a to začátkem července -  náročné 
horské trasy v oblasti Zeel am See, kdy se dostanete 5x nad 2 tis.m. Samozřejmě 
se můžou zúčastnit i méně výkonní, kdy v podhůří si každý najde svoji cestičku. 

Ještě pár slov o Country bálu, který jsme přesunuli na pátek 18.května, měl by 
být v kulturáčku v Mařaticách, hrát by měl Amalgám a hlavně Vás na něj zvu, tož 
přijďte si trsnout, pokecat a pozpívat. Organizace se ujala naše děvčata a bude 
jako vždy i bohatá tombola. Co se týče fi nancí, tak Město UH nám přikleplo 10 tis 
Kč a vypadá to, že by měl projít i Pajův projekt na MŠMT.

Teď trochu o práci - letos nás čeká v květnu brigáda na natření našeho skladu 
v Kunovicích. Včas dostanete vědět a bude potřeba každá ruka i noha.

Nakonec se omlouvám za pozdní vycházení zpravodaje, ale nějak se nám 
nedaří včas vydolovat příspěvky a i výrobní lhůta se nějak prodlužuje, ale 
zkusíme se polepšit. 

Všecky Vás zdraví Dadula
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Čtvrteční deskové hry

Úsvitová část zpravodaje:

Další hraní deskovek se uskuteční v klubovně ve čtvrtek 19.4.2007 v 16.00 v klubovně ve čtvrtek 19.4.2007 v 16.00 
hodinhodin. Máme nové hry, tož sa s nima dojděte seznámit.

         Jirka

Víkend tvrdých her

Termín:Termín: 27.- 29.4.2007
Doprava:Doprava: pojedeme na kole (leda že by bylo míň jak -10 stupňů Celsia a do 
toho pršelo)
Podrobné informace:Podrobné informace: ohledně odjezdu a vybavení dostane každý 
z přihlášených pár dní před odjezdem osobně
Přihlašování:Přihlašování: do 22.4.2007 u Jirky Hrona na tel. 739 672 639

Tak se nebojte a hlaste se... zas tak hrozné to nebude - šak nás znáte:-)

Jirka, Petr, Pepe

Chcete si užít víkend plný lenošení, pohodičky, 
bez fyzické námahy? Sedět na zadku, cpát do 
sebe sousto za soustem, čumět na TV, či hrát 
gamesy na PC? Ano? Tak se rozhodně nehlaste 
na naši akci! Akci plnou akce, akce a akce! 
Budete běhat, budete jezdit na kole, budete 
lozit po stromech. Zapojíte svou sílu, rychlost, 
vytrvalost, ale i inteligenci. Ovšem především si 
vyzkoušíte svou vůli. Možná si někdy sáhnete na 
dno sil, ale bude to stát za to...
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Výprava do Podzemí+Lezení v Rudicích
Ahojte všichni příznivci dobrodružství!

Sluníčko nám pěkně svítí, je teploučko, sucho, co více si přát? No 
přeci tmu, zimu a vlhkost až na kost… Ano, ano. Dlouho avizovaná 
a připravovaná výprava do podzemí Moravského krasu je zde.

Termín:Termín: 11.-13.5.2007
Místo konání:Místo konání: Obec Rudice a přilehlé i více vzdálené podzemí, no a také 
trochu pobudeme na povrchu zemském či nad zemí – při lezení.
Doprava: Doprava: vesměs osoními auty či jinak individuálně
Strava: Strava: vlastní
Ubytování:Ubytování: ubytovna v Rudici
Odjezd: Odjezd: Z UH již v pátek v 17.00 hod od Zdravotní školy
Návrat: Návrat: během neděle
Program:Program: 6 hodinová túra v podzemí pod vedením zkušených speleologů, dle 
počtu přihlášených se uskuteční buď 2 nebo 3 výpravy. V době, kdy se zrovna 
nebudete plazit v blátě tmou, si můžete zalézt v Rudicích na skalkách či se 
opalovat, piknikovat, procházet se… prostě dělat cokoliv. Večer posedíme, 
pozpíváme, popijeme (tedy Ti co mají už více jak 18 let).
S sebou:S sebou: Nic specielního, do podzemí vše vyfasujete, snad jen sportovní 
oblečení na lezení a procházení.
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 1.100,- pro dospělé – neúsviťáky (zahrnuje 6ti 
hodinový pobyt v podzemí pod vedením profesionálních instruktorů, 
půjčovné veškerého vybavení do podzemí, ubytování, organizaci). Pro členy 
Úsvitu 600,- Kč (dotováno z MŠMT a města UH, zahrnuje totéž). Dopravu si 
každý pořeší individuálně, neboť se budeme sjíždět z různých směrů.
Přihlašování:Přihlašování: Do konce dubnaDo konce dubna u Soni na tel. 604 604 329 
Poznámka:Poznámka: Zájemců je mnoho, kdo dřív zavolá, ten pojede, kapacita 
výprav je omezená.

Ahoj v podzemí i ve vzduchu Soňa
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Úsvit   ruzné    o
o

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

poblíž vesnice Držková v Hostýnských vrších. Kapacita tábora je omezená, 
takže neváhejte a hlaste se.

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

puťák na Slovensku v oblasti Velké Fatry. 
PřihláškyPřihlášky budou k dispozici od druhé půlky dubna u Soniod druhé půlky dubna u Soni. Podrobnější 

informace vyjdou příště.

Velká DuhaVelká Duha
Ke konci března proběhla v Olomouci VD, účastnila se jí Soňa a Jirka 

Hronovi. Byla zvolena nová Duhovka a Malá duha, veškeré podrobnější 
materiály k jednání + usnesení jsou k dispozici u Soni.

Dotace města UHDotace města UH
Úsvit obdržel od města UH dotaci na činnost ve výši 7 000,- Kč. 

Turnaj v deskových hráchTurnaj v deskových hrách
29.března proběhlo v S-klubu na gymnáziu v UH první neoficiální 

mistrovství Slovácka v hře Osadníci z Katanu. Nakonec se zúčastnilo 
12.soutěžících, což beru při prvním pokusu o takový turnaj jako úspěch.

Při propagaci jsme se dopustili několika drobných chybek, kterých 
se příště zajisté vyvarujeme. I tak to byla akce pohodová, doufám, že 
se všichni účastníci dobře bavili. Výsledky budou vyvěšeny na našich 
webových stránkách, vyjdou v příštím zpravodaji. Jediné co mě mrzí 
je, že se krom organizátorů nezúčastnil jediný úsviťák... k tomu však 
mám v plánu napsat rozsáhlejší článek do příštího zpravodaje... tak se 
těšte. Na závěr bych chtěl velmi poděkovat pár lidem... především naší 
nečlence Radce Martykánové, dále pak Peťovi Hronovi a Pepemu, kteří 
mě s organizací velmi pomohli. A také gymnáziu UH za zapůjčení prostor 
S-klubu.        Jirka Hron
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Kufrová část zpravodaje:

Otvírání Moravy
Ahoj vodáci.

Jaro už je tady – letos už od února - a my na konci dubna tradičně zahájíme 
vodáckou sezónu v teple, sluníčku a pohodě, usmíříme čochtana a užijeme si 
s přáteli dobré pohody na vodě i na suchu.

Termín:Termín: neděle 22.dubna 2007
Doprava:Doprava: individuální, nejlépe vlakem do Spytihněvi. 
Odjezd z UH vlakem v 8:49 hod., sraz o 15 min dříve kvůli spol. jízdence.
Plavidla:Plavidla: Kanoe, pálavy (raftík pro dva) a rafty zabezpečuje pro včas přihlášené 
KUFR. (pouze dovoz, ne foukání…)
Program:Program: 10.30 hod. ceremoniel odemykání Moravy, poté splutí Moravy po ústí 
Baťova kanálu. Na konci posezení v zahrádce u Baťáku.
Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
Přihlášky:Přihlášky: telefonicky u Pavla Polehni na tel. 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 Pavel a Jirka Muller

Prvomájová kola.
Ahoj přátelé kol a turistické cyklistiky, 

po loňském deštivém prvním máji, kdy se nám nepodařilo po dlouhé době na 
kola vyrazit, Vám to bude vynahrazeno letos, kdy si za krásného a slunečného 
a teplého 1.MÁJE1.MÁJE dáme sraz jako obvykle, v 9 hod u pivního stánku u Kokavců v 9 hod u pivního stánku u Kokavců 
na St.Tenicina St.Tenici a odtud vyrazíme cestou necestou do Chřibů, abychom opět 
kolem 15hod dorazili do Sadů k Hronom do sklepa, kde opečeme špekoně, 
kloboně a jiné pochutiny, popijeme vínka a pozpíváme asi písně. 

Trasu výletu se dozvíte na srazu a bude jak pro matky s dětmi, tak pro 
chrty. Samozřejmě, že pokvetou třešně, takže pánové toho budou moci využít 
a sem tam nějaké děvče i pobozkať. Takže seřiďte kola, namažte reťázky, 
potrénujte svaly a na setkání se těší

cyklistka Máša
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Dlouhý májový víkend na kolech

zajímavá místa, všichni určitě Pustevny s Radegastem a kaplí na Radhošti 
a večer se vždy sejdeme v útulné klubovně - možná při kytaře.

Termín: Termín: 5.- 8.května 2007 

Místo konání: Místo konání: Frenštát pod Radhoštěm a okolí

Doprava:Doprava: vlastními auty, sraz je v sobotu 5. května v 8:00 hod. na parkovišti 
u Zimního stadionu. Dá se tam ale dojet vlakem, nejlépe ze Starého Města OS 
4255 v 7:05 hod, s přestupem v Hulíně.

Ubytování: Ubytování: ve dvou a čtyřlůžkových chatkách v jezdeckém klubu.

Strava:Strava: vlastní, k dispozici bude kuchyňka pro přípravu snídaní, ostatní myslím 
zvládneme ve veřejných zařízeních.

Účastnický poplatek:Účastnický poplatek: 440,-Kč za ubytování,využití kuchyně a klubovny 
a organizaci vyberu na místě po příjezdu. Za dopravu dle dohody s řidiči podle 
ujetých kilometrů. Z Hradiště je to cca 110 km.

Přihlášky: Přihlášky: co nejdříve, abych mohl upřesnit počet lůžek, nejpozději do nejpozději do 
23.dubna23.dubna (na Jiřího ať je to vyřízené). Kontakty: 572 641128 - navečer domů, 
572 652334 do práce, mobil 607280854, e-mail: spirit@czub.cz.

Vypulírujte kola, namažte řetázky ať neděláme ostudu a „dál,dál na pedál“ už 
se teď těším.

Míla.

Milí přátelé,

možná zklamu ty, kteří se těšili do Novohradských 
hor, ale Frenštát je výrazně blíž a za dobrou cenu, 
tak snad někdy příště a na dýl. Beskydy oplývají 
spoustou lesních silniček bez provozu, vrchaři mohou 
zkusit opět Lysou horu, nebo třeba Smrk, kde jsme 
na kole ještě nebyli. Pohodáři a milovníci historie 
objedou po okreskách Frýdlant nad Ostravicí, 
Hukvaldy, Kopřivnici, Štramberk a další 
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Kufr   ruznéo
o

Alpy na kolech
Milí cyklisté,

Zvu všechny příznivce dlouhých stoupání a ještě delších sjezdů, milovníky hor, 
slunce, alpských hospůdek, neskutečných panoramat, také Ty, kteří si chtějí zkusit 
sjet o něco vyšší hory než máme u nás, sáhnout si výš a možná taky hloub… Tak 
pro Vás všechny bude červencová akce, jež proběhne v oblasti Saalbachu v Alpách 
poblíž jezera Zell am See. V plánu jsou 4 cyklo dny, kdy nastoupáme cca 6800 
výškových metrů, 5x vyjedeme nad 2000 mnm. Samozřejmě, že si na své přijdou 
i méně výkonní jezdci, kteří se mohou pohybovat v údolích či středně vysoko, 
možností je hojně.

Termín: Termín: 4. či 5.- 8.7. 2007
Doprava:Doprava: Os. auty, cca 510km (z UH).
Ubytování a přihlašování:Ubytování a přihlašování: Zázemí budeme mít v jednom z malých městeček 
v oblasti – v Meisenhofenu. Protože chceme v klidu a míru objednat ubytování, 
budu potřebovat znát počty zájemců o akci nejpozději do konce května. Počítáme 
s možností dvojího ubytování – levnější v kempu pod stanem, nebo v některém 
z rodinných penzionů. Kemp má luxusní sociální zázemí, kuchyň, sušárnu, 
orientační cena je 4 euro za osobu + 2 euro za auto/noc, penzion bude dražší, 
přesnější ceny uvedu v příštím zpravodaji, ale počítejte cca 15 euro na noc (plus 
mínus – co jsem dosud prosondovala se točilo kolem této ceny). Ubytování je to 
komfortní, v apartmánech s kuchyní, sociálkou…atd.
Strava:Strava: vlastní
Pozn: Pozn: V Rakousku je povinnost jezdit s cyklistickou přílbou! Tak někteří nejmenovaní 
už šetřete.
Pozn 2:Pozn 2: Pokud chcete akci poznat nejen z té faktické stránky, ale také trochu 
z té emoční, vraťte se k úvodníku 9/2006 – tam to všechno je popsáno. Další 
podrobnosti v příštím zpravodaji.

Tož pozvažujte a volejte 604 604 329 do konce května.
Soňa
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Country bál – přeloženCountry bál – přeložen
Country bál z důvodů organizačních překládáme na 18.5.překládáme na 18.5.

Brigáda v búdách v KunovicíchBrigáda v búdách v Kunovicích
V květnu proběhne brigáda v kunovickém areálu, kde je třeba uklidit po zimě, 

udělat inventuru, a hlavně natřít búdy a betony. Přesné datum bude sděleno, bude 
se ale asi jednat o sobotu.

Dotace MŠMTDotace MŠMT
Kufrový projekt na získání dotací byl zařazen do projektů doporučených ke 

schválení, což doufáme, že opravdu vyjde. Zpracoval ho Paja, za což mu patří 
dík.

Dotace města UHDotace města UH
Kufr obdržel od města UH dotaci na činnost ve výši 10 000,-kč.

Josefovské boulení - výsledkyJosefovské boulení - výsledky
Letošního ročníku se zúčastnilo 41 kufráků a úsviťáků. Nejdůležitější kategorii 

„Josefové“ vyhrál Jožka Burda, před Pepou Hronem a Jožinkem Gabrhelem. 
Kategorii „muži“ ovládl Milan Macela, kategorii „ženy“ s přehledem vyhrála 
Martina Stűndlová. Všechny děti s velkým náskokem porazil čerstvě šestiletý Matěj 
Vencl s 94-mi body!!! Mezi mládeží triumfoval Erik Macela.

Akce se vydařila, už se všichni těšíme na příští rok.             Paja

Rekapitulace medailistů:Rekapitulace medailistů:
Joséfkové: 1.Burda, 2.Hron, 3.Gabrhel
Muži:  1.Milan Macela, 2.Jirka Čerstvý, 3.Miloš Štűndl
Ženy:  1.Martina Štűndlová, 2.Renata Macelová, 3.Marie Zemánková
Mládež(13-17):  1.Erik Macela, 2.Terka Králová, 3.Eva Čechová
Děti(1-12):  1.Matěj Vencel, 2.Michal Charvát, 3.Kajka Králová

Strana 1 1Strana 1 1
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Jaráky 2007 na Kubínskej HoliJaráky 2007 na Kubínskej Holi

Při letošní, na sníh chudé zimě, jsme měli před odjezdem trochu 
obavy, jak to s tím lyžováním vlastně dopadne. I když v Dolném Kubíně, 
kde jsme byli ubytovaní nebyla ani vločka, na 6 km vzdálené nádherné 
sjezdovce, jich bylo dost a dost. Navíc nám prakticky celý týden 
posněžovalo, takže jsme si fakt užili. Kdo jste zaváhali a nejeli, opravdu 
můžete litovat, kontrast na dolní stanici lanovky a 3 km vzdáleném 
vrcholu je ohromující.

Ubytování v Domčeku bylo klasicky perfektní, navíc se zdá, že nový 
pan primátor sem chce ještě investovat, zmenšit pokoje, vybudovat 
různá hřiště i pro letní pobyty, takže super. Jídlo jsme měli zajištěné ve 
školní jídelně, vzdálené 10 min chůze a bylo vynikající. Chválím, pořád 
jen chválím, ale opravdu jsem si při vší té ochotě a vstřícnosti občas 
připadala jak ta Alenka ve známé knize. Možná to bylo tím, že jsme byli 
první hosté po půl roce (neustále se čekalo, jestli je nezruší). 

Za celý týden nikdo z nás nebyl lyžovat jinde než na Kubínce, kde 
je opravdu krásně a svah tak rozlehlý, že jsme se s některými za celý 
týden nepotkali (akorát v občerstvovací stanici – hospůdce). Někteří 
zkoušeli snowboard, nebo si měřili čas na slalomové trati, jen nás někdy 
otravovala mlha a mraky na vrcholu. Po večerech jsme besedovali, oslavili 
Jaruščiny polokulatiny, hráli hry (Twister je pro bandu rozveselených 
lyžníků obzvlášť vhodný), ale hlavně každý den a noc hráli Ameriku 
kolem pingpongového stolu a být tam ještě chvíli, kvalifikujeme se na 
mistrovství republiky. Někteří zvládli i návštěvu termálů v Bešeňové či 
Oravici.

 Zážitků prostě hromada (jeden z největších – opakované vysedávání 
Macelovic rodinky ze čtyřsedačkové lanovky v ústním podání jednoho 
z aktérů – to se musí slyšet….). Uvažujeme o tom, že se sem opět 
vrátíme, zřejmě již na letošního Silvestra. Tož uvažujte aj vy!!

Za všechny spokojené lyžaře
Jitka Čerstvá

Strana 1 2Strana 1 2
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Plán KČT duben 2007Plán KČT duben 2007

7.4.7.4. Toulky v okolí Bojkovic, ved. L. Bergerová, 13 km
Bojkovice – Přečkovice - Bílý Kříž – Ovčírna – Polichno
Odj.: z UH 7:23 hod., SM 7:17 hod. do Bojkovic.
Zpět: z Polichna 14:05, 15:28 hod., z Újezdce 14:12, 15:35 hod.

14.4. Výstup na Sokolí kameň, ved. T. Temel., 21 km
Vyškovec – Hrubovna – Kykula - Sokolí kameň - Drietoma (Vyškovec)
Varianty: A - zpět po stejné trase do Vyškovce, B - pokračovat do Drietomy
Odj.: z UH 5:29 hod. do UB, pak v 6:12 hod. do Vyškovce
Zpět: var. A z Vyškovce v 15:25 hod.do UB a dále v 17:06 hod. do UH, 
var. B z Drietomy v 15:07 (17:50) hod.do UB a dále v 16:04 hod. do UH
Cestovní doklady a pro trasu B i min. 50 Sk na jízdné s sebou.

21.4 Vrcholy oblasti Valašsko - Chřiby, ved. J. Prášek, 18 km
Bystřice p. Hostýnem – Hostýn – Skalný – Klapinov - U tří kamenů – Tesák
Odj.: z UH 6:26 hod (R ŠOHAJ), Uh. Ostroh 6:09 hod.
Zpět: z Tesáku 14:12, 15:10 (15:20) hod., z Bystřice p. Hostýnem
14:57, 16:22 hod.

28.4. K Bukovanskému větrnému mlýnu
ved. E. Hohausová, Jestřábice - Bukovanský mlýn - Bukovany obec - 
Kyjov (možnost prodloužení přes Babí lom), 13 km
Odj.: z UH 7:34 hod. Kunovice, zastávka 7:39 hod
Zpět: z Kyjova, 14:38 hod. (i K), 15:45 hod. (SM), 16:38 hod. (i Kz)
Varianta Babí lom: odjezd ze Strážovic do Kyjova v 15:32 hod.

Mimo standardní sobotní vycházky budou pořádány také čtvrteční vycházky 
pro seniory a zájemce s nepravidelnou pracovní dobou. Výhodou je lepší 
dopravní spojení než sobotu.

Informace o těchto vycházkách budou zveřejněny nejpozději v úterý před 
příslušným čtvrtkem ve vývěsní skřínce KČT (autobusové nádraží).

Informace o vycházkách a zájezdech jsou také k dispozici na nových webových 
stránkách odboru KČT Uherské Hradiště. Adresa: www.turisti-uh.wz.cz

Na vycházky srdečně zveme všechny členy KČT a příznivce toulek 
přírodou.přírodou.

Strana 13Strana 13
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Dneska bych chtěl říznout do živého. Mnoho posledních let rozděluje 
českou outdoorouvou odbornou i laickou veřejnost jeden základní spor. 
A to, jaké si pořídit pohorky. Zda s membránou (většinou gore-tex) či 
celokožené z tlusté masivní kůže. Dnes nechci podrobně probírat názory 
jednotlivých stran, jen připomenu pár základních poznatků.

 Boty s goretexovou membránou jsou o něco lehčí a jsou opravdu 
vodě neprospustné, rychleji schnou a nenasáknou tolik vody. Zato však 
je životnost membrány oproti masivní kůži krátkodobá a rychle ztrácí 
své původní vlastnosti. Bota celokožená je masivnější a těžší. Není 
úplné vodě nepropustná, po delší námaze nakonec lehce provlhne (ale 
opravdu jen malinko) a dlouho pak schne. Zato však své velmi slušné 
počáteční vlastnosti drží po velmi dlouhou dobu... 

Jelikož je mezi váma, kufrákama a úsviťákama, velmi mnoho turistů, 
chtěl jsem vás vyzvat - napište mně, jaké typy boty preferujete a proč. 
Zároveň napište konkrétní typ, se kterým máte zkušenost a poznatky 
k této botě, včetně terénu, kde ji převážně používáte. Doufám, že 
se vás ozve mnoho. Z došlých podnětů poté zkusím sestavit článek, 
jež bude takovou společnou kufráckou odpovědí na to, jaké boty a do 
jakého terénu si spíš pořídit... proto ještě jednou prosím, pište každý 
svou sebemenší zkušenost. 

Dík a ahoj Jirka 
jiri.hron@gmail.com 

Outdoorový koutek

Strana 1 4Strana 1 4
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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

5.-8.5. 2007.............................. Májová kola
5.-8.5. 2007.............................. Splutí Moravy či Orlice
11.-13.5. 2007........................... Rudické propadání
18.5. 2007................................ Country bál
19.5. 2007................................ Výlet na inlinech a koloběžkách
květnová sobota......................... Úklid v Kunovicích
květnový čtvrtek ........................ Schůzka
26.-27.5. 2007........................... Sportovní víkend
26.5. 2007................................ Strážovské vrchy pěšmo
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