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ZPRAVODAJ 
  3   
2008 

 

KUFR A ÚSVIT 
v březnu: 

 
4.,11.,18.,25. - úterý 

Sauna na Zimáku 
 

1. – 8. - týden 
Jarní prázdniny v Orličkách 

 
20. - čtvrtek 

Josefovské boulení 
 

??. - sobota 
Výlet za Šafrány do Lačnova 

 
11.dubna – pátek 

Country bál 
 
 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –březen 2008. strana 2 

 
 
Milí přátelé, 
 Vrátila jsem právě před chvílí nabitá dojmy ze zasněžených 
Alp, ale optimismus mě brzy přešel, když jsem zjistila, že za mě 
nikdo nenapsal zpravodaj. Ne že bych s tím nějak počítala, ale 
v koutku duše jsem si říkala: „Co kdyby se stal zázrak?“. Žádné 
kdyby se ale nekoná a já se snažím, jako ostatně v poslední době 
opakovaně, chytit Bycha… honím, honím…nedohoním. Už je zase 
pozdě. Ani nevím jestli je Bych s měkkým nebo tvrdým i/y??? 
 Ráda bych se zde rozplývala nad zimní pohádkou 
v Tyrolsku, nad zasněženými pláněmi, nad nažehlenými 
manšestrovými sjezdovkami, nad carvařským rájem a řezaným 
obloukem, nad teráskami s lehátky a sluncem nad hlavou, nad 
svařákem, horkým bombardýnem či vilíky s hruštičkou (poslední 
dva názvy označují určité druhy lyžařského pití) a také nad 
Dolomity všude kolem… ale to bych se pak samým rozplýváním 
úplně rozplynula a vy byste se zpravodaje nedočkali vůbec. 

 Zavzpomínám tedy krátce na lyžařské 
zájezdy Kufru posledních týdnů a pustím se do 
psaní. Perfektně se vydařila Skalka v Kremnických 
vrších. Autobus byl plný a stopy a sněhové 
podmínky byly jako vždy nečekaně úžasné. Dali 
jsme si do těla a někteří z nás se už těšili na další 
běžky v Jizerkách, které byly také velmi zdařilé a to 
se vším všudy – dobrou partou, ubytováním, 
běžeckými stopami… Však mrkněte na web na 
fotky! No a jaráky se dle zpráv, které jsem 
zaslechla, také podařily, připadlo něco sněhu, takže 
se i docela dalo lyžovat a spokojenost byla i 
tentokrát. Tím však asi zima v našich krajích 
docela skončila a my se můžeme chystat a těšit na 
akce jarní. Tedy…abych to snad nezakřikla a my se 
neklepali zimou ještě v květnu. 

Brzy nashle na některé z jarních akcí   
Soňa 
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Deskovky 
 Budou v S-klubu ve čtvrtek 13.3. a 27.3.2008 v S klubu v 15.30 
hod. Vemte i své kamarády. 
 

Turnaj v deskovkách 
 Proběhl v únoru, účast byla sice nevalná – 12 hráčů, ale ti co 
přišli neprohloupili, atmosféra byla výborná a ceny lákavé. Snad příští 
turnaj bude s větší účastí. 
 

Úsvitcon 
 Proběhl již podruhé v Polešovicích ve škole, účast byla hojná, 
zúčastněných družinek bylo šest, což je velmi hezké číslo. Akce 
proběhla ku spokojenosti na všech stranách, fotky opět možno 
shlédnout na webu. Podrobnosti o výsledcích a hodnocení vám možná 
napíše v příštím zpravodaji Zuzka. 
 

Duhová Brána a Velká Duha 
 Tradiční duhová akce se uskuteční tentokrát v Přerově ve 
dnech 11.-13.4.2008. Jedná se o akci pro všechny věkové kategorie, 
zejména však pro náctileté a mladé cetileté… s možností se něčemu 
novému přiučit, získat nové zkušenosti, dovednosti, zahrát si hry, 
seznámit se s kamarády z jiných dužin. Pro všechny zájemce podrobné 
propozice poskytne Soňa. 
 Zároveň se uskuteční i valná hromada Duhy – Velká Duha. 
Reprezentovat nás tam bude pravděpodobně Soňa nebo Jirka H. nebo 
oba. 
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Tábor Úsvit 
 Se tentokrát uskuteční ve vojenském prostoru Libavá, poblíž 
vesnice Libavá na základně skautů z Olomouce. Termín bude 
pravděpodobně o den posunut – neděle 27.7. až neděle 10.8.2008. 
Podrobnosti vyjdou v příštím zpravodaji. Přihlášky budou k dispozici 
v druhé půli dubna. 

Kufrovka na kolech v Jizerkách 
 V termínu 28.6. až 6.7.2008 se uskuteční tradiční kufrovka, 
tentokrát na kolech v Jizerkách. Máme zamluvenu perfektní chatu 
v Horním Maxově. Na programu jsou hlavně cyklovýlety – určitá 
fyzická zdatnost a zájem o cyklistiku tedy nutná, ale budeme hrát i 
hry, soutěže, zpívat, sedět u ohně…apod. Akce je určena náctiletým od 
13 let. Přihlašování taktéž od dubna. 
 
 
 
Výlet za šafrány do Lačnova 
Příznivce jarní květeny a pěší turistiky zvu na výšlap východní částí 
Vizovické vrchoviny 
Trasa: po trase naučné stezky Vařákovy paseky - Lidečko – ves - 
Čertovy skály – Lačnovské skály – Lačnov (šafrány u školy a u 
potoka) – Lačnovské rybníky - Horní Lideč (15 km) 
Odjezd: předpoklad: některá sobota v březnu či dubnu v 7.45 hod 
z vlak.nádraží do Lidečka (sraz v 7.30 tak, aby jsme mohli 
zakoupit hromadnou jízdenku – vzhledem ke vzdálenosti a tím 
ceně se to vyplatí!!) 
Zpět z Horní Lidče v 15.28 (17.34 v UH) 
Pozor!!! Vzhledem k teplé zimě lze těžko odhadnout, kdy budou 
šafrány kvést, a proto si termín ověřte u mě telefonicky nebo 
sledujte aktuality na webových stránkách Kufru, příp.mně pošlete 
přihlášku mailem a já vám dám vědět. 

Na Vaši účast se těší (pokud nebude pršet)    
Laďa Plch  777 767 299  outdoor.uh@seznam.cz 
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Milí kamarádi – koulaři, kulaři, ranaři, kuželkáři, boulaři, bowlaři, 
boulingáři… 
 Svátek svatého Joséfka se blíží a s ním i tradiční zápolení v 
kuželkách. Tentokrát již pošesté na bowlingu. Budeme opět koulet 
koulí se třemi otvory takzvaně boulet a místo devíti kuželek 
shazovat deset. Aspoň toho víc trefíme… 

Termín: čtvrtek 20. března 
Místo konání: Mařatice – sídliště východ – herna bowlingu (nad 
restaurací v 1. patře, vchod z boku budovy) 
Sraz: 16:50 hod, herna je objednaná od 17.00 – 21 hodin, bar je 
přímo v herně, ale to už všichni víte. 
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: Nutné je mít sportovní obuv, jejíž podrážka nečerní 
podlahu!!! Kdo má, vemte třeba i kytaru… atd. a hlavně 
sportovního ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 20 Kč 

Na setkání se těší     
Joséfkové, Jirka Müller a Paja 
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Kufračky a Kufráci, známí i neznámí, přátelé i nepřátelé… 
 

Tímto se na vědomost dává, že v pátek  11.dubna 2008 se 
koná tradiční Kufrácký country bál v kulturáčku v Mařaticách. 

 Hrát nám budou naši kamarádi z AMALGÁMU, dále bude 
ukázka country tanečků a pro zájemce i výuka tanečků. Jídla a pití 
bude co hrdlo ráčí, takže vyleštěte kolty, sombrera dejte do 
čistírny, děvčata si vyžehlí sukně a určitě dojděte a vemte s sebou 
koho potkáte. Podrobnější informace budou v příštím zpravodaji. 
 

Na setkání v kole a u baru se těší 
  Máša 
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     Sauna 
 Nadále funguje úterní saunování. 
Termíny v únoru: každé úterý - 4., 11., 18., 
25. Začátek je vždy od 18 hodin. Sraz 
přímo v sauně na zimáku. Choďte nadále 
na čas – tedy tak akorát – ne příliš brzy, ne 
příliš pozdě. 
 

Odysea 2008 - první informace 
Pozor, změna termínu! Odysea se koná 
19. - 26.července. 

Pro letošní Odyseu jsme našli 
klidné místo v srdci přírodního parku Česká Kanada –
ubytovnu v Českém Rudolci, mimo rušné a přeplněné kempy. 
Kolem jsou borůvkové a hřibové lesy.V cyklisticky dostupné 
vzdálenosti jsou starobylá města Dačice, Slavonice, Telč, 
Jindřichův Hradec, jejich hrady a zámky a jako vždy spousta 
zajímavostí. Nejbližší koupací rybník je cca 2 km, poblíž 
hřiště. V ubytovně jsou tří,čtyř a šestilůžkové pokoje, 
společenská místnost a vybavená kuchyňka. Jednáme ale i o 
možnosti zajištění stravování – snídaně, případně polopenze. 

Tak se těšte a řešte už týden volna v tomto termínu. 
Míla 

Pěší turistika s KČT Uherské Hradiště 
Zájemci o vycházky i do různých lokalit s jarní chráněnou 

květenou (do 30 km od UH) – hlaste se nejlépe mailem u mě.  
19.4 pořádají turisté výlet za hlaváčkem jarním do Horky u Milotic 
17.5 by mohla kvést třemdava bílá v rezervaci Na Adamcích u 
Želetic (Nenkovic). 

Bližší informace vám podá Laďa Plch 777 767 299 nebo se 
dotazujte a hlašte emailem na adrese: outdoor.uh@seznam.cz 
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V dnešní kronice Vám přináším vzpomínky Terky na léto a tábor Úsvit. 
 

2.den, neděle 29.7.2008 
A byl tu první budíček!!! Všichni byli vzhůru, jenom Hokrovi se 

nechtělo vstávat. Až se konečně probudil (a dostal hned 10 kliků – 
pozn.red.), začala rozcvička, na které jsme se protáhli a těšili jsme se 
na snídani. Pak jsme si vyčistili zuby a hurá do práce. My jsme měli to 
nejhorší – kuchyň. Následoval úklid stanů a hry. Při nástupu nám 
vedoucí zahráli scénku z Robina Hooda, ve které šerif z Nottinghamu 
zatkl zloděje a vzal mu pečeť – poklad templářů. Ti za ni chtěli 
vyměnit Muche, Robinova přítele. V naší první hře jsme se pokusili 
Muche vysvobodit. Každá skupinka musela bránit své kruhové území, ve 
kterém se uprostřed nacházel strom, na kterém byly symboly, které 
jsme museli chránit. Skončili jsme druzí, ale Muche se nám bohužel 
vysvobodit nepovedlo.  

Z lesa jsme přinesli do tábora nějaké dřevo a šlo se na oběd. 
Následovaly služby a odpolední klid. Jakmile jsme si odpočinuli, šli jsme 
krást pečeť templářů z Nottinghamského paláce. Museli jsme se plížit 
k vedoucímu, který měl zavázané oči, tak aby nás neslyšel. Pečeť se 
nám tentokrát ukrást podařilo. Nachystali jsme dřevo na oheň a mohli 
jsme jít s klidným svědomím večeřet. Po večeři jsme se sešli u 
slavnostního ohně, který při pronesení ceremoniálního projevu zažehly 
Soňa s Terkou Královou.  
Při zpívání písniček se z lesa vynořila tajemná postava. Byl to bůh 
Herne. Ten nám řekl, že máme dobré úmysly, a proto si můžeme zpívat, 
a vrátil se zpět. V 10 hodin začalo pršet, a tak jsme šli spát jak malí, 
tak velcí. 

Za Kudly v zádech napsala   
Terka P. 
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E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883

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

 

 
 

 Jméno e-mail Telefon 
Předseda Dadula Hron hron.drahomir@seznam.cz 736 680 073 
Vedení Míla Špirit spirit@czub.cz 607 280 854 
 Pavel Polehňa pavelpol@email.cz 604 897 725 
 Jiří Hošek Hosek.UH@seznam.cz 604 100 900 
    
Předseda DR Ludmila Bříštělová  572 542 629 
Členové DR Broňka Špiritová  
 Eliška Létalová  608 056 938 
    
Vedoucí Jana Venclová jana.venclova.uh@seznam.cz 728 557 346 
 Jiřík Müller apexx@seznam.cz 736 176 628 
 Jitka Čerstvá cerstvaj@seznam.cz 737 571 509 
 Laďa Plch outdoor.uh@seznam.cz 777 767 299 
 Máša Hronová  776 394 247 
 Mirka Snížková mirka.snizkova@seznam.cz 737 667 261 
 Pavel Zachar zachar25@seznam.cz 605 485 436 
 Soňa Hronová sona.hronova@seznam.cz 604 604 329 
 Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz 604 976 172 
 Zoja Chodůrová mk.babice@cmail.cz 732 461 483 

 

 
Předseda Úsvitu:   
 Soňa Hronová        604 604 329   sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  
 Jiří Müller          736 176 628  apexx@seznam.cz
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mailto:duzina.usvit@seznam.cz
http://www.kufr-usvit.cz/


 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu –březen 2008. strana 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KUFR a Úsvit v dubnu 
11.- pátek – Country bál 
26. – sobota – Otvírání Moravy 
27. – neděle – Kufr v ringu 
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