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ZPRAVODAJ 
PROSINEC 

2007 
KUFR A ÚSVIT 
V PROSINCI: 

 
4., 11., 18. - úterý 
Sauna na Zimáku 

 
6. a 20. - čtvrtek 

Deskovky 
 

21.-22. – páteční noc 
Noční přechod 

 
26. – středa 

Štěpánský pochod 
 

27.12. – 1.1.2008 - posvátky 
Vánoce na Kubínce 

 



 
 
 

 
 
Milí přátelé, 
 Tak máme za sebou zase valnou hromadu. 
Zavzpomínali jsme, hodnotili jsme, plánovali jsme, 
hlasovali a schvalovali, volili a nakonec se veselili 
s přáteli, tancovali, pili a bavili se. Ale už je to za námi, 
a tak hurá do roku dalšího. 
 Ve vedení Kufru zůstává „kupodivu“ Dadula 
Hron jako předseda, Míla Špirit - vedoucí zájmových 
akcí, Jirka Hošek - správce materiálně-technické 
základny a Pavel Polehňa – práce všeho druhu a není 
jich zrovna málo. Užší vedení Úsvitu je také stejné jako 
v předešlých letech: Soňa Hronová – předseda, Jiří 
Müller - hospodář, Pavel Polehňa – práce všeho druhu. 
Jako hlavní úkol do příštího roku jsme si vytyčili najít 
své nástupce. 
 Jak již na valné hromadě, tak i znovu zde vyzvu ty, kteří mají 
jakoukoliv kladnou či zápornou připomínku k fungování Kufru či Úsvitu, 
chtějí se o nějaký zážitek podělit, neváhejte, sedněte, napište pár řádek, 
pošlete mi je, ať se nám pohnou trošku stojaté vody ve zpravodaji. 
Opravdu Vaše příspěvky nemusí hýřit vybranými slovy a květnatými 
větami. Může to být jen pár spontánních slov, které inspirují nás, povzbudí 
a naladí ostatní. 
 Pevně letos doufám, že tak jak se nám zima brzy ohlásila, že to 
nebylo její ohlášení se poslední. Někteří z nás už dokonce v polovině 
listopadu obuli lyže a v neuvěřitelné slunečné euforii si užili části 
zasněženého hřebene Javorníků. Vůbec nám také nevadilo, že každou 
chvíli přemazáváme, a že tatínkovi větičky, že to musí držet ve stopě jak 
přibité, se míjely účinkem. Nedrželo to, klouzalo to, ujíždělo to, ale stálo to 
za to. Včetně kolektivní instalace sněhových řetězů na auto. Pár fotek 
z tohoto neoficiálního zahájení lyžařské sezóny můžete shlédnout na 
našem webu. 

Ale teď už vzhůru k dalším zimním zážitkům.  
Pěknou zimu přeje  Soňa 
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Blíží se noc z nejdelších, ona noc, kdy 
ke Štědrému dni zbývá jen chvíle, noc vhodná 
k lenošení, k sledování filmů, k pečení cukroví, 
k dlouhému uzdravujícímu spánku… Jen 
málokdo si nasadí pohorky a celou noc 
prochodí, a právě to napadlo před lety nás, a 
věřte, i když to tak nevypadá, je to zatraceně 
dobrý zážitek! Vřele doporučujeme jako lék na 
předvánoční stresy a splíny ☺ 
Kdy: noc z 21. na 22.prosince 2007 
Kde: Chřiby 
Odjezd: UH z vlakového nádraží 16:33 hod.  
Z Nedakonic 16:38 hod. 
Příjezd:UH bus v 5:40 hod. 
Trasa: Přes hlavní hřeben Chřibů klasické 
délky něco přes 40 km.  
S sebou: Dobré a pohodlné obutí, teplé oblečení, dostatek jídla a 
tekutin. Na celou noc - čelovky či baterky, dostatek sil fyzických, ale 
hlavně těch psychických. Vezměte si peníze na dopravu a návštěvu 
hospůdky. 
Novinka: Letos zavádíme novinku, a to, že s námi mohou jít i ti, co se 
na celou trasu necítí, a tak nás mohou v rozumnou večerní hodinu na 
Bunči opustit a frčet domů… Ovšem potřebuji, aby se mi potencionální 
zájemci přihlásili dopředu, a to kvůli zajištění odjezdu. Budeme moc 
rádi, když s námi půjdou nejen staří přechodoví harcovníci, ale i ti co 
s námi na přechodu ještě nebyli. 
Informace a přihlášky: u Jirky Hrona na tel 777 801 108 

Na setkání se těší   
Jirka 
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CVVZ 
 Letošní CVVZ v Třešti 
absolvovalo 14 členů Úsvitu. 
Čerpali zkušenosti, dovednosti, 
zajímavé nápady. Jirka Hron 
slíbil, že do příštího zpravodaje o 
průběhu napíše pár řádek. Příštím 
rokem bychom se za Úsvit měli 
podílet na organizaci CVVZ 
v Přerově. 
 

Deskovky 
 Každých 14 dní probíhají v S-klubu klání v deskovkách. 
Naposledy v tomto roce se sejdeme 20.12. v 15.30 hod. Přijďte 
v hojném počtu, přiveďte i kamarády. 

Zve Petr Hron 
Stěhování klubovny 
 Vzhledem k zvyšujícím se poplatkům za energie jsem se rozhodli 
pustit 1 klubovnu a přestěhovat vše pouze do jedné místnosti. 
Stěhování proběhne do konce prosince. 
 

Žádost o dotace města 
 Tak jako každý rok budeme podávat žádosti o dotace města na 
činnost Kufru i Úsvitu. 
 

30 dní pro neziskový sektor 
 Tak jako v předešlých letech se zúčastníme výstavy 30 dní…, 
která je věnována neziskovým organizacím regionu a bude otevřena 
v Redutě 17.-31. prosince. 
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tentokrát z Hradčovic 
Tentokrát vyrazíme z Hradčovic, kolem rozhledny nad Lhotkou až 

na hřeben, a pak po zelené značce přes Mohylové hroby, Mistřice, 
oblíbenou hospůdku U kameňa v Javorovci do Hradiště (cca 15 km)  
Odjezd: 26.12.2006 v 8.24 hod z vlak.nádr.v UH bez přesedání do 
Hradčovic (8.11 hod ze St.Města, 8.41 hod z Kunovic) 
Program: utužování svátečně naladěného kolektivu, koštování vánočního 
cukroví a tekutého ovoce, volná konverzace, turistika. 
V případě deště se nejde, pokud by bylo hodně sněhu vezměte běžky. 
Informace: u Ladi Plcha na tel 777 767 299. 
Zváni jsou všichni, komu se už nebude chtít vánočně lenošit a budou mít 
chuť se trochu protáhnout a pokecat. 

Laďa 
 
 

poslední pokyny 
Čas běží před Vánocemi ještě rychleji než obvykle, a tak zopakuji 

jenom základní informace. Dosud se nás přihlásilo 27, takže je ještě 
spoustu volného místa. Na Kubínce je momentálně 
60 cm sněhu a ještě tolik připadne. 
Sraz k odjezdu je ve čtvrtek 27.12.2007 ve 12 hod. na parkovišti u kina 
Hvězda, kdo s kým pojede dořeším individuálně, ještě je to nepřehledné. 
Každé auto dostane mapku Kubína s vyznačenou trasou k ubytování. Kdo 
si chce přesné místo najít hned, může najít mapku na internetu na našich 
stránkách 
Večeře máme zajištěny, ostatní zvládneme uvařit v kuchyňce. 
Ubytování se dozvíte při odjezdu a nebo na místě. 
Přihlášky pro další případné zájemce přijímám do 20.12.2007. 

Tak Ahoj na svahu a nebo ve stopě   
Dadula 

P.S.: Pokud budete mít nějaký dotaz volejte 736680073 meilujte 
hron.drahomir@seznam.cz              (Možná vám odpovím. ☺) 
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Kamarádi běžkaři, zvu Vás po 

několika letech opět na přejezd 
pohraničního hřebene, tentokrát zase 
směrem od Vlárského průsmyku do 
Bojkovic. České dráhy nám při změně 
jízdního řádu opět zařídily dobré přímé 
spojení, čehož je třeba využít. 
Termín: sobota 12 ledna 2008 
Program: Odjezd z Uherského Hradiště 
v příjemných 7:45 hod. přímým vlakem 
Os4303 do Sv.Štěpána. (přijďte dřív kvůli 
hromadné jízdence - i po „úpravě“ 
cestovného D pořád platí skupinové jízden
Štěpána už po svých, a pak na lyžích po svážnicích na hraniční hřeben a 
po hranici na Žítkovou. Les je hodně vytěžený, budou krásné výhledy!!! Ze 
Žítkové podle stavu sněhu, našich svalů, chuti a času do Bojkovic - buď 
autobusem od hospůdky po silnici nebo na lyžích přes Skalku. Ti 
nejvýkonnější si to mohou natáhnout až na Rasovou, a pak přes Modrou 
vodu a Světlov už potmě na bojkovské nádraží. 
Návrat: aut

Č ky s výraznou slevou). Ze 

obus ze Žítkové 16:15 hod., vlak do Hradiště z Bojkovic 16:45 

šky: telefonicky na mobilu 607 280 854 nebo do práce 572 

měte dostatek potravin a nápojů - hospoda ve Štěpáně je 

Swixujte, skivujte, skárujte předem!    

hod. 
Přihlá
652334. Přesto, že věřím že sněhu bude letos dostatek, ve čtvrtek 10.1. 
rozhodneme o konání nebo úpravě programu dle aktuálních sněhových 
podmínek. 
Pozor! Vez
v sobotu dopoledne zavřená. Jediná možnost něco si koupit je tamtéž 
v obchodě, ale moc toho tam nemívají. Kvůli Pohraniční policii už 
nepotřebujeme platný doklad totožnosti, ale vždy se hodí mít doklady u 
sebe. 

S pozdravem SKOL se těší Míla 
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auna 
adále funguje úterní saunování. Vynecháme jen přes svátky 

ánočn

remnické vrchy –Skalka 

ý rok, i 
v roce

Máša a Míla 
 
izerské hory na běžkách 

4.2. až neděle 17.2. 2008 máme 

 
 
S
 N
v í a 1.1.2008. Jinak každé úterý od 18 hodin na zimáku. 
Choďte na čas – tedy tak akorát – ne příliš brzy, ne příliš pozdě. 
 
K
Termín: 1.-3. února 2008 

Stejně jako každ
 2008 máme naplánovanou 

oblíbenou Skalku. Těžko předjímat, 
jak to bude vypadat na začátku 
února se sněhem, zatím nás ale 
Kremnické vrchy nikdy nezklamaly, 
proto si už plánujte volno na tento 
víkend s běžkama i sjezdovkama. 
Ubytování bude tradiční v hotelu 
Veterník. Přihlášky bude přijímat 
Máša. Podrobnosti vyjdou v lednovém zpravodaji.  

J
 Na termín čtvrtek 1
v plánu vyjet na běžky do Jizerek. Ubytování již máme zamluvené. 
Budeme na chatě sami, při plném obsazení bude cena velmi 
příznivá. Vhodné především pro běžkaře, ale i sjezdaři si v okolí 
mohou najít své vyžití. Kapacita je max. 20 lůžek. Proto zájemci o 
běžkování pozvažujte termín, vemte 1 den dovolené a hurá do hor. 
Závazné přihlášky budu přijímat po Novém roce, po té, co vyjte 
lednový zpravodaj s podrobnostmi.  
Akci vedu já – Soňa a Mirka Snížková. 
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Jarní prázdniny 

ři a běžkaři.  
la, ale plány jsou veliké. Letošní zimní 

ODYSS

ělého 

ětských porcí a 

prosince musíme 

57346  email: 

Ahoj, ahoj všichni lyža
Zima ještě pořádně nenasta
EA míří do Říček v Orlických horách. Od 1.3. do 8.3.2008 nás 

čeká chata „KOVO KAROSA“ a polopenze. Krajina kolem je malebná a 
sněhová nadílka snad bude lepší než loni. Pro sjezdaře je jedna malá 
sjezdovka (400 m) přímo za chatou. Nejbližší super lyžování je asi 3 km od 
ubytovny (vzorně upravená černá, červená a modrá sjezdovka, vyhřátý 
bufet). V areálu funguje úschovna lyží, takže ti nejzdatnější můžou chodit 
pěšky. Tentokrát si i běžkaři přijdou na své, okolí nabízí běžecké tratě i 

neprozkoumaný terén. Dopravu 
vyřešíme již tradičně auty, kdo bude 
mít problém, může použít vlak. 
Účastnický poplatek pro dosp
je 2250 Kč (ubytování, polopenze a 
organizační výdaje). 
Děti mají možnost d
slevu na jídlo 25 Kč na den a dotaci 
od Kufru 500 Kč. 
Protože koncem 
odevzdat zálohu, tak už nyní vybírám 
1000Kč na osobu. Přihlašujte se, 
přihlašujte se. 
Telefon : 7285
jana.venclova.uh@seznam.cz

Mějte se krásně   

Žádost o dotace města 
udeme podávat žádosti o dotace města na 

t

0 dní pro neziskový sektor 
 se zúčastníme výstavy 30 dní…, která 

       

Jana 

 Tak jako každý rok b
činnos  Kufru i Úsvitu. 
 
3
 Tak jako v předešlých letech
je věnována neziskovým organizacím regionu a bude otevřena v Redutě  
17.-31. prosince. 
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ho nám. 293 
iště 

 

 Jméno e-mail Telefon 
ředseda Dadula ron homir@seznam.cz

Klubovna:   
Palacké
686 01 Uherské Hrad
1. patro  - dveře 12 

 
 

P H hron.dra 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa il.czpavelpol@ema 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 

ředseda DR udmila Bříštělová 72 542 629 

 08 056 938 

edoucí ana Venclová na.venclova.uh@seznam.cz

604 100 900 
    
P L  5
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová 6
    
V J ja 728 557 346 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá zcerstvaj@seznam.c 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová 

irka.snizkova@seznam.cz
 776 394 247 

 Mirka Snížková m 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová .czsona.hronova@seznam 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

ředseda Úsvitu:   
ová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz 

lehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz 

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

 
P
 Soňa Hron
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Po
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz 
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KUFR v lednu 
zimáku 

ra 2008 

h Karpatech 

pravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 

 

 8., 15., 22., 29. – úterý – Sauna na 
 12. - sobota – Přejezd Bílých Karpat – Vlá
 ??. -  - Chřiby na běžkách 
 ??. -   - Dětská akce v Bílýc
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