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ZPRAVODAJ 
1-2 
2008 

 

KUFR A ÚSVIT 
v lednu: 

8.,15.,22.,29. - úterý 
Sauna na Zimáku 

 
19. - sobota 

Pustevny 
 

24. - čtvrtek 
Deskovky 

 

v únoru: 
5.,12.,19.,26. - úterý 

Sauna na Zimáku 
 

1.-3. - víkend 
Skalka 

 
7., 21. - čtvrtek 

Deskovky 
 

14.-17. – delší víkend 
Jizerky nejen na běžkách 

 
15.-17. – víkend 

Úsvitcon 
 

22.-24 - víkend 
Na běžkách Vysočinou 
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Milí novoroční přátelé, 
 Zdravím Vás ve zbrusu novém roce a ač je to po dlouhé sérii 
zpožděných zpravodajů skoro k nevíře, začínám psát náš novoroční 
zpravodaj s neobvyklým předstihem - ještě před koncem roku 2007. 
Je přesně 31. prosince 2007, 21 hodin, 34 minut… a Vaše 
„šéfredaktorka“ Vás zdraví z… Mnozí z Vás si jistě poklepou na čelo… 
no, o některých to vím zcela jistě, že si poklepou… Také Vaše 
případné podezření na zvýšenou hladinu alkoholu v krvi či ztrátu 
posledních zbytků rozumu jsou zcela liché (měla jsem dnes ráno 
pouze 1 štamprlu). Je opravdu Silvestr a já jsem ve formě v jaké jsem 
za poslední 3 týdny nebyla… (byla jsem totiž docela nemocná a dnes 
mi lehce otrnulo). Navíc jsem si před chvílí přečetla horoskop na 
dnešní den (nedělám to příliš často, tak 3x do roka)… No a v tom 
horoskopu stálo, že se mám položit hluboko do svého nitra, kde zatím 
ještě spí duše mého velkého divokého lva. Nemám se ji ale snažit 
probudit dříve, než přijde její čas. Já se ji tedy vůbec nesnažím 
probudit, ba se ji snažím s ohledem na pokročilou hodinu ještě chvíli 
nechat spát, ale vzhledem k tomu, že opravdu sedím u PC a divoce 
píšu, mám dojem že ona duše Velkého Divokého Lva se již probouzí a 
to bez ohledu na mě. Nechci si z internetového horoskopu dělat 
srandu, protože hned další doporučení, abych si našla tichý kout, 
pustila si oblíbenou hudbu, zavřela oči a meditovala mi přijde docela 
na místě…. Hned jak úvodník dopíšu se na to vrhnu… 
 Měla jsem dnes zase jeden z povedených dní. Jelikož jsem pro 
nemoc a kupu pracovních restů neodjela na hory, měla jsem na 
všechno „hodně času“. Dostala jsem z různých stran různé úkoly, 
nejdůležitější z nich však rozhodně bylo - podat na město žádosti o 
dotace pro Kufr a Úsvit – nejpozději do konce roku. „Pohoda – 
třicátého to napíšu a na Silvestra to odnesu na úřad“ - ještě jsem se 
ujišťovala u svého bratra Jiříka, že v pondělí je úřední den a aspoň 
podatelna musí na MÚ fungovat… A tak jsem opravdu v klidu 
třicátého vše napsala… Jenže… jsem také zjistila, že mi došla 
v tiskárně barva a nemám projekty jak vytisknout. No nevadí, hodím 
si to na „flešku“, zajdu ráno do práce, vytisknu to tam… pohoda, 
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džez… A protože jsem těch pochůzek měla po městě povícero (nejen 
toto jsem si nechala na poslední chvíli), vše jsem si pečlivě sepsala na 
lísteček a udělala vysoce sofistikovaný plán svého pohybu po městě. 
Nerada chodím a vyřizuji, proto jsem se snažila naplánovat trasu 
pohybu tak, abych neudělala ani o krok navíc. „Jsem to ale dobrá“, 
pomyslela jsem po opakované zkontrolování svého itineráře. 
 Ráno jsem tedy vyrazila. První zastávky proběhly hladce. 
Jenže… když jsem došla do práce a sedla k počítači, ke svému zděšení 
jsem zjistila, že mi na flešce chybí projekt pro Úsvit. Kufrový tam byl, 
ale Úsvitový jsem si uložila Bůhvíkam. Nevěřila jsem svým očím. Můj 
scénář se během vteřiny naprosto zhroutil. Vyhlídky na bleskovou 
misi ve městě se pomalu rozplývaly. Přemýšlela jsem jestli bych to 
nemohla „nějak“ ošidit. Ale protože projekt pro Úsvit byl opravdu 
doma, připustila jsem si fakt, že mě čeká znovu cesta domů,… a zase 
zpět… a pak snad už dál po vytyčené trase…Jenže, jenže…i když už 
jsem měla projekty v tašce, přišel další škrt ve scénáři… Na další 
instituci, kam jsem šla, bylo zavřeno. Co už… tak honem na poštu, 
aby mi nezavřeli aspoň tam. Uf! A rychle tedy ještě na to město!… 
Lomcuji horečnatě dveřmi…No ano, hádáte správně, bylo zavřeno!!! 
Kolemjdoucí pán, který mě viděl lomcovat a asi si i všiml zoufalství v 
mé tváři jen tak prohodil: „Ale nemyslela jste to vážně, že by na úřadě 
dnes někdo byl?“ Tak to je můj konec! Bohužel jsem to vážně myslela. 
Tatínek mě vydědí, Kufr zkrachuje… V záplavě četných 
katastrofických myšlenek jsem si ale vzpomněla, že lze projekty 
podávat i poštou, ale že na obálce musí být razítko nejpozději 31.12. 
Kolik je hodin? Za chvíli zavírají… Tak klusem znovu na poštu, ještě 
že je to hned vedle. „A prosím vás, bude na té obálce určitě dnešní 
razítko?“ ptám se úřednice. „ANO, samozřejmě.“…“ Děkuji, jste skvělá 
a… pěkný nový rok.“ Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Zvítězila 
jsem. Tedy, pokud obálka došla – to už jsem raději neověřovala a 
čekám, zda nám v dubnu město pošle nějaké peníze. Snad se dočkám 
– dočkáme. 

Zdravý nový rok a klidný, bílý leden přeje   
Soňa 

P.s. A teď si jdu najít ten tichý kout a meditovat. 
P.s.2: Omlouvám se za opětovné pozdní vdání zpravodaje, ale na 
Silvestra jsme věřila, že to opravdu stihnu dříve. 
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Zdravíme všechny odvážné! 
Haven je město prohnilé a zkažené a i přes veškerou snahu kapitánů 
Jestřába a Rybářky se stává čím dál nebezpečnějším. Opět přichází 
čas, kdy bude třeba povolat na pomoc vás, zkušené party dobrodruhů, 
kteří se jen tak něčeho nezaleknou. 
 
 
Aneb jubilejní 5. ročník turnaje    v Dračím doupěti se 
blíží! Těšíme na se vás,     zkušené  
harcovníky,         i na vás,  
kteří jste třeba        Dračí 
doupě  ještě        nehráli. Stačí 
jen si přečíst pár       stránek 
pravidel, pořádně      zapojit fantazii a pak 
už se jen skvěle bavit. 
Přihlašovat se můžete     už v kompletních 
družinkách (4-5 členných),     nebo i jako 
jednotlivci. Na místě vás pak    dáme dohromady.
 

Termín: 15.2. – 17.2. 2008 
Místo conání: Základní škola Polešovice 
Odjezd: 16:10 autobusem, sraz 15 minut předem 
Návrat: 17:40 autobusem 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 200,- Kč + sáček bonbónů nebo velkou čokoládu 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: obyčejné tužky, gumu, kostky - pokud možno i 
desetistěnnou, vítány jsou kostýmy a všeliké speciální rekvizity – 
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inspirovat se můžete na fotkách z minulých Úsvitconů: 
http://www.guh.cz/s.klub/veverky/celastr.html - odkaz 
Galerie/Úsvitcon 2006 a 2007 
www.linelfloren.mysteria.cz - odkaz Úsvitcon 
Program: hraní Dračího doupěte a ve volných chvílích nahlédnutí do 
světa fantazy her (karetních i stolních) 
Přihlašování: do pondělí 
11.2.2008 u Jirky 
Müllera na čísle         
736 176 628  
Důležité poznámky:  
1. Na schůzce 6.2. v 
klubovně v 17 hodin 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.linelfloren.mysteri
a.cz v odkazu Úsvitcon 
2. Hrát se bude na 6. úrovni, můžete mít klidně stejnou postavou jako 

dete mít s něčím problém, nebojte se nám to říct, nás to 

J Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen 

minule. 
3. Když bu
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 736 176 628. 
4. Nezapomeňte se včas přihlásit! 

P

http://www.guh.cz/s.klub/veverky/celastr.html
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
http://www.linelfloren.mysteria.cz/
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Deskovky 
 Každých 14 dní probíh deskovkách, v 15.30 

din. 

Stěhování klubovny 
 Proběhlo úspěšn ny, díky všem, kteří 

Žádost o dotace města 
 Tak jako 

ost

30 dní pro neziskový sektor 
 Tak j

Základna tábor 
 Opět už nám hoří t  základny na letošní tábor 

a nějakou 

oňa 

 
 

ají v S-klubu klání v 
ho Termíny: 24.1., 7.2. (pravděpodobně proběhne větší turnaj, o 
ceny – podrobnosti na netu), 21.2. Zve Petr a Jirka Hron 
 

é sestěhování klubov
pomáhali. Pokud nás budete po sestěhování hledat v klubovně, 
nezoufejte, naleznete nás ve stejných dveřích jako dřív, pouze již 
nemáme druhou, propojenou místnost. 
 

každý rok jsme podali 
žád i o dotace města Uherské Hradiště 
na činnost Kufru i Úsvitu. ☺ 
 

ako v předešlých letech, tak i 
letos, jsme se účastnili výstavy 30 dní pro 
neziskový sektor. 

ermín pro zamluvení
pro děti a mládež. Chtěli bychom se podívat zase jinam než loni.  
Termín: 3. turnus 26.7. - 9.8.2008. Pokud byste měli tip n
základnu, dejte mi vědět na tel 604 604 329. Nechceme ale jet příliš 
daleko, spíše na Moravu – Chřiby, Hostýnky, Vizovické vrchy a tak… 

S
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hoj milovníci sněhu
 a snad s ní přijde i pořádná sněhová nadílka 

a my s
 

– Třeštík - Velké Karlovice 

 

Zoji na tel. do práce 572 585 138 do 18 

Zoja 

 
hoj kamarádi lyžníci, 

le věříme že do konce ledna 
se to 

d pátku 1.února do neděle 3.února 2008. 
ník jako obvykle 

bených zařízeních ve stopě nebo na 

:00 hodin od Zdravotní školy 

Předních a Zadních plání nebo Groschovej lůce a vyzkoušet novou 

 
A , 

Opět je zde zima
e sejdeme v Beskydech. 

Termín: Sobota 19. ledna 2008
Program: pro běžkaře Pustevny – Martinák 
(hospůdka u Románků) – asi 35 km nebo Pustevny – Martinák a zpět – 
asi 16 km, nebo Pustevny – Martinák – restaurace Ebeka – asi 20 km. 
Pro sjezdaře k dispozici areál na Poustevnách, cena celodenního
lístku pro dospělé 350 kč, pro děti 220 kč. 
Odjezd: 7.30 hod. od zdravotní školy v UH 
Účastnický poplatek: 200,- Kč 
Návrat: kolem 19.00 hod. 
Přihlášky a informace: u 
hodin do čtvrtka 17.1.2008. 

 

A běžkaři i sjezdaři, 
Letos je zima zatím opět nic moc, a
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: o
Ubytování: v nám velmi dobře známém hotelu Veter
ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích. 
Stravování: individuální, v oblí
sjezdovkách, na hotelu v restauraci. Na pokojích se nedá vařit, pouze 
čaj nebo káva ve vlastní varné konvici! 
Program: v pátek 1.února odjezd v 17
v Uh.Hradišti, po příjezdu a ubytování seznamovací večírek. V sobotu 
2.února odjezd na Krahule, zde mohou sjezdaři řádit na sjezdovkách 
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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: za dopravu, ubytování a organizaci     850,-Kč 
zaplatíme Máši Hronové. 
Přihlášky: přijímá také Máša, mobil: 776 394247. Přihlášení je 
platné po zaplacení celé ceny zájezdu a to do pátku 25. ledna! 

ša a Míla 

 

ilí přátelé, 
S nap  pevně 

ště přituhne a připadne a my budeme moci vyjet na 

sek od Bramberské 
e na www.janovskachata.eu, 

činíme ve čtvrtek v 15.30 hod. na parkovišti kina 

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  

Má
 

 
M
 ětím denně očekáváme sněhové zpravodajství a
věříme, že je
prodloužený víkend do Jizerských hor na běžky, nicméně vítáni jsou i 
sjezdaři, kteří si v okolí také mohou přijít na své. 
Termín: čtvrtek 14. - neděle 17.2.2008 
Ubytování: Janovská chata v Hormín Maxově kou
rozhledny – nahlídnout na chatu můžet
je rezervovaná jen pro nás. Maximální počet účastníků je 20, proto 
neváhejte. Bydlet budeme v 3-7 lůžkových pokojích (kdo s kým vám 
sdělím po přihlášení), k dispozici je společenská místnost s krbovými 
kamny, kuchyň se základním vybavením (lednička, mikrovlnka, 
sporák, rychlovazná konvice), WC a sprchy, prostor pro uložení lyží. 
Strava: individulní, k dispozici je kuchyň – viz výše. Přes den četné 
hospůdky. 
Doprava: osobními auty, posádky doladíme dle přihlášených. Sraz 
k odjezdu u
Hvězda, pokud by nějaká posádka vyjížděla později, sdělí mi to velitel 
vozu předem. 
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Trasa cesty: mapa, kde se chata nachází je na internetu, pokud by 
někdo chtěl zaslat mapku individuálně, napište mi na 
sona.hronova@seznam.cz, zašlu. Jinak porada velitelů vozů se 
uskuteční právě na parkovišti kina Hvězda. 
Program: běžkařské túry po suprově vyžehlených trasách Jizerek, ale 
i možná mimo tyto vyžehlené stopy. Sjezdaři mohou zajet do 

ma. 

y 

ak neváhejte a volejte. 

 
 

 
SKOL 

lesů
Vloni 

til víkend zrušit. Letos se to snad nebude 

chtě. 
 složení posádek se domluvíme podle 

480,-Kč za ubytování a organizaci, cena za 

jak sviňa, vyjeté 
 

některého z lyžařských středisek v okolí. Večer pak seznamovací a 
rozlůčkové večírky, prostě klasika – vínečko, zpívání, povídání. 
Účastnický poplatek: 700 kč (3 noci, organizace, pojištění) + nutno 
počítat s cenou dopravy – vyrovnáte s řidiči či veliteli vozu či obě
Přihlašování: U Soni Hronové na tel. 604 604 329 po 17 hodině či 
napište SMS a já se ozvu zpět. Přihlášky beru do vyčerpání kapacit
chaty. 
Těšíme se už jako malé děti – na sníh, běžky, přírodu, rozhledy, na 
Vás… t

Soňa a Mirka 

– kamarádi lyžníci, přátelé rozlehlých plání a hlubokých 
 v okolí Nového Města! 

nás nedostatek sněhu, hurikán Kyril a hlavně pak následný 
zákaz vstupu do lesů přinu
opakovat a my vyrazíme do stopy bez jakéhokoliv omezení 
Termín: 22.-24.února 2008 
Ubytování: máme zajištěno v důvěrně známé Maršovské Ry
Doprava: vlastními auty, na
situace před odjezdem. 
Odjezd: je v pátek 22.února z parkoviště u Sportovní haly. 
Účastnický poplatek: 
dopravu bude po dohodě s řidiči podle obsazení aut. 
Přihlášky: do neděle 17.února u Máši Hronové, mobil 776 394 247. 
Domluvený je ráno štipkavý mráz, celý den slunko 
stopy pro bruslaře i klasiky, teplé polévky v hospůdkách a večer - to
bude Rychta. 

Máša 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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Nadále funguje úterní saunování. Termíny: leden – 8., 15., 
22., 29., únor – 5.,12.,19., dé úterý od 18 hodin na 

Stěhování klubovny 
Proběhlo úspěšné přestěhování klubovny, díky všem, kteří 

pomáhali. Pokud nás  hledat v klubovně, 

ěsta 
Tak jako každý rok jsme podali žádosti o dotace města na 

činnost Kufru i Úsvi

iskový sektor 
Tak jako v předešlých letech, tak i 

letos, jsm

Zdravice na závěr 
 

Přišel mi do „re
příspěvek. Moc za něj

la do Alp, Odyseu, noční 
předvá

rana 10 

 
Sauna 

 
26. Kaž

zimáku. Choďte nadále na čas – tedy tak akorát – ne příliš brzy, ne 
příliš pozdě. 
 

 
 budete po sestěhování

nezoufejte, naleznete nás ve stejných dveřích jako dřív, pouze již 
nemáme druhou, propojenou místnost. 
 

Žádost o dotace m
 

tu. ☺ 
 

30 dní pro nez
 

e se účastnili výstavy 30 dní pro 
neziskový sektor. 
 

 dakce“ níže uvedený 
 děkujeme. 

 
Zdravíme a děkujeme všem vedoucím za 
ezvadné akce. b

Hrozně nás to s vámi baví a znovu 
se těšíme na ko

noční přechod a Vánoce s Kufrem.  
Rychlá Rota   

Eva, Lidka, Zoja, Táňa a Eliška 
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Klubovna:   

Palackého nám. 293 
Uherské Hradiště 

 

 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
svit@seznam.cz duzina.u

686 01 
1. patro  - dveře 12 

Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

  

 

736 680 073 
edení Míla t ub.czV Špiri spirit@cz 607 280 854 

  Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 

ředseda DR íštělová
lenové DR roňka Špiritová 

 
edoucí na.venclova.uh@seznam.cz

604 100 900 
    
P Ludmila Bř  572 542 629 
Č B  
 Eliška Létalová  608 056 938 
   
V Jana Venclová ja 728 557 346 
 Jiřík Müller pexx@seznam.cza 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová 

ová .cz
 776 394 247 

 Mirka Snížk mirka.snizkova@seznam 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý .czchromy.zbysek@quick 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

 
a Úsvi
Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz

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

mailto:hron.drahomir@seznam.cz
mailto:jana.venclova.uh@seznam.cz
mailto:apexx@seznam.cz
mailto:outdoor.uh@seznam.cz
mailto:mirka.snizkova@seznam.cz
mailto:zachar25@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:sona.hronova@seznam.cz
mailto:kufr.uh@seznam.cz
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KUFR v březnu 
 4., 11., 18., 25.
 1.-8 - týden 

 – úterý – Sauna na zimáku 

pravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
UHA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 

– Jaráky v Orlických horách 
 20. - čtvrtek - Josefovské boulení 
 ??. -   - Dětská akce v Chřibech 
 
 
 
 
 
 
Z
D
Soňa Hronová. Uzávěrka 10.1.2008. Příští uzávěrka: 21.2.2008.  
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