
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
 

KUFR a ÚSVIT 
prosinec 08 - leden 09: 
 

2., 9., 16.12. a 6., 13., 20., 27.1. - úterý 
Sauna na zimáku 

 

20.-21.12. - sobota 
Noční přechod Hostýnek 

 

26. – pátek 
Štěpánský pochod 

 

27.12.-1.(4.)1. – skorotýden 
Vánoce na Kubínce 

 

17.1. - sobota 
Pustevny nejen na běžkách 

 

23.-25.1. - víkend 
Skalka 2009 

 

??.1. – víkend 
Dětská akce 
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Milí přátelé, 
 Tak máme po valné hromadě, byla v pořadí devatenáctá. To to letí! 
Ptal se mě zrovna včera Dub, jak že to letos probíhalo… No a já na to: 
„Jako vždy: nachystat sál, štamprla na uvítanou, podpis, brožurky, komise 
a hlasování, Štrúdl, řízek…“ A Dub pokračoval: „ A v bufetu pivo Janáček, 
fernet, tombola… Pohoda. Škoda, že jsem nebyl, mám tu akci rád.“ A mě 
až včera při besedě s Dubem napadlo, že já tu akci mám vlastně také 
hodně ráda. A i když jsem před ní často ustaraná a unavená, docela se na 
tu štamprlu na uvítanou, country skotačení, řízek a Mášinu tombolu 
těšívám. 

 
 Příští rok nás čeká valná hromada dvacátá. Tak možná ve vedení 
vymyslíme nějakou inovaci. Jak nás znám, určitě něco vymyslíme. Třeba… 
bychom mohli zrušit štamprlu a řízek… No…to by asi neprošlo… Však se 
nechejte překvapit. Ale zatím máme před sebou ještě celý rok a tak se do 
něj vrhněme rovnýma nohama přímo po hlavě. Už za pár dnů nás čeká 
noční přechod, pak Štěpánský pochod a pak Vánoce v Kubíně… a další a 
další akce, snad k nám bude příroda štědrá a nadělí nám dostatek sněhu. 
Už se ho nemohu dočkat. 
 

Tak brzy ahoj na některé z našich akcí a 
klidné Vánoce a zdravý nový rok přeje 

Soňa 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – LEDEN 2009. strana 3 

 
 
 
Milí noční turisté, 
 I letos jsme pro Vás připravili předvánoční výlet nocí. Chodíme 
takto od r. 2001, jen 1x jsme kvůli vichřici vynechali, takže letos půjdeme 
již posedmé. Před 7 lety jsme si položili otázku: „Jak nejlépe strávit 
nejdelší noc v roce…“ A odpovědí byla akce – pochod od soumraku do 
úsvitu. Proto přijměte pozvánku na noční pochodování, povídání, 
rozjímání… i letos. Tentokrát již podruhé s kratší variantou pro požitkáře. 

Termín: noc z 20. na 21. prosince 2008 
Trasa: z Holešova do Bystřice pod Hostýnem – obě varianty. 
Organizace: pojedeme auty do Bystřice pod Hostýnem. Sraz tam bude 
v 17.00 na vlakovém nádraží v Bystřici, auta snad půjde zaparkovat 
poblíž. Odsud přejedeme v 17.21 hod. do Holešova. Odsud vyrazíme 
pěšky. Kratší varianta asi 18 km a delší kolem 45 km. Obě trasy končí 
v Bystřici, kde sedneme do auta a odjedeme domů. 
Přihlašování: Je nutné kvůli koordinaci odvozu tam i zpět. Proto se 
hlaste k Pajovi 604 897725 a sdělte mu zda máte event. k dispozici 
auto, a kterou trasu chcete jít. Paja odvoz zkoordinuje. 
S sebou samozřejmě věci na přežití noci – občerstvení všeho druhu, 
dobré oblečení, dobrou náladu a prosím petardy nebrat!!! – chceme si 
užít klidu hor, lesa, noci… 

Ahoj v noci   
Soňa a spol. 
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Přístavní město Haven je sice nejprohnilejším městem v Jižních 
královstvích, ale i v Havenu znají období relativního klidu a bezpečí. 
Jenže zdá se, že jedno takové právě teď končí. Přicházejí dny strachu 
a bezmoci, dny, kdy se Haven možná propadne do horšího chaosu než 
kdykoliv předtím. A také dny, kdy bude Haven více než kdykoliv 
předtím potřebovat pevnou ruku strážců pořádku, schopných, 
odhodlaných, nezkorumpovaných... 
Jestli se nebojíte postavit se blížící se hrozbě čelem, pojeďte s námi 
na Úsvitcon 2009. 

Letošní ročník turnaje v Dračím doupěti se bude konat 27.2. – 
-1.3. 2009 ve škole na Modré. Takže už si můžete tento termín 
zakroužkovat v kalendáři a oslovit i své známé a kamarády, ať je nás 
tam víc a nemusíme se bát vlků nic. 

Podrobnější informace o odjezdu, ceně a pravidlech vyjdou 
v příštím zpravodaji a současně budou také k nalezení na stránkách 
www.linel.mysteria.cz. 

Meč a magie,       
PJ Jestřáb & PJ Rybářka & PJ Dajen 

 
 

Lednová výprava 
 Na konec ledna plánujeme víkendovou výpravu. Ubytování 
nemáme ještě potvrzeno, takže jakmile budeme mít podrobné 
informace, doplníme zpravodaj a opět jej rozešleme. 
 

Deskové hry 
 Turnaj v deskovkách byl z organizačních důvodů přesunut na 
únor. 

http://www.linel.mysteria.cz/
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Tentokrát půjdeme z Mařatic okrajem Sadů a dál po silnici do 
Vések, kolem rybníčků a střelnice u Popovic a dále údolím k rybníčkům u 
Mistřic až do oblíbené hospůdky U kameňa v Javorovci, kde vyzkoušíme 
něco z aktuální nabídky a ochutnáme přinesené vzorky. 
Sraz: 26.12.2008 v 9.00 hod u mařatické jízdárny (sídliště Východ) 
V případě deště se akce ruší. 

Zváni jsou všichni ti, kterým se už nebude chtít vánočně lenošit, 
budou mít chuť se trochu protáhnout a pokecat. Bližší info vám rád 
poskytne Laďa PLCH - mobil 777 767 299 

Zve Laďa 
 
 
 

Poslední informace 
Plánovanou kapacitu zatím ještě nemáme zaplněnou, takže je ještě 

možné se přihlásit Jiříkovi Müllerovi na tel.736 176 628. /účastnický 
poplatek 720,- dospělí, 420,-Kč děti a mládež do 26 let/ nejpozději do 
19.12. U něj je třeba se také domluvit, kdo s kým a jak pojede autem. 
Dohodli jsme též možnost prodloužení pobytu až do neděle 4.ledna. 
Zájemci se nahlásí Jiříkovi a zaplatí na místě hned po příjezdu 150,-Sk za 
osobu a noc. 

Pokyny k odjezdu: sraz k odjezdu je v sobotu 27.12. ve 12 hodin na 
parkovišti u kina Hvězda. Kdo pojede individuálně, musí dorazit na místo 
do 16 hodin. Kdo neví kde to je, může u Jiříka získat mapku. Takže jenom 
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stručně: Po příjezdu do Kubína za mostem přes řeku Oravu, druhou 
odbočkou vlevo po ulici Nádražní, pak doprava ulicí Nemocniční, pod 
podjezdem do kopce na sídliště. Kolem nemocnice /vpravo/ a kostela 
/vlevo/. Od kostela po cca 300m odbočit mezi domy doleva do kopce ke 
škole, tam je Dům dětí a mládeže „Domček“. 
Ubytování: Rozdělení na ubytování provedeme po příjezdu na místě. 
Pozor! Slovenské korunky opravdu platí pouze do 31.12.2008. Pak už jen 
euráče. 

Případné dotazy zodpoví Jiřík nebo Míla tel. 607 280 854. 
Ahoj ve stopě, na svahu a v klubovně!  

Míla a Jiřík 
 
 
 

…..snad konečně napadne sníh a opět zavládne pohoda v Beskydech !!!! 

 
Termín: sobota 17. ledna 2009 
Program: pro běžkaře Pustevny – Martiňák – Třeštík - Velké Karlovice 
(hospůdka u Románků) – 35 km, možnost zkrátit jen na Martiňák a zpět 
(16 km) nebo Pustevny – Martiňák - restaurace EBEKA (25 km). 
Pro sjezdaře k dispozici areál na Pustevnách. 
Odjezd: 7.30 hod. od zdravotní školy v UH 
Účastnický poplatek: 200 Kč 
Návrat: kolem 19.00 hod. 
Přihlášky a informace do 15.1.2009 u Zoji na tel. do práce: 572 585 138 
nebo mobil večer: 732 461 483. 

Za Rychlou rotu se těší   
Zoja 
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Ahoj kamarádi běžkaři i sjezdaři, 

Letos je u nás opět zima zatím nic moc, ale na Skalce už se teď 
vesele běhá i sjezduje. Takže předpovídám, že nás letos opět týden před 
konání Bielej stopy budou čekat perfektně nažehlené běžecké dálnice a také 
sjezdovky na Skalce a Krahulích. Na Skalce už bude v provozu nová velká 
sjezdovka se čtyřsedačkou. Předběžně je domluveno azuro a mrazivo -). 
Termín: od pátku 23. do neděle 25.ledna 2009. 
Ubytování: v nám velmi dobře známém hotelu Veterník jako obvykle ve 
2,3 a 4 lůžkových pokojích. 
Stravování: individuální, v oblíbených zařízeních ve stopě, nebo na 
sjezdovkách, večer třeba na hotelu v restauraci. Na pokojích se nedá vařit, 
pouze čaj nebo káva ve vlastní varné konvici! 
Program: v pátek 1.února odjezd v 17:00 hodin od Zdravotní školy 
v Uh.Hradišti, po příjezdu a ubytování bude seznamovací večírek napřed 
v přízemí v baru a pak na koberci na patře, jako každý rok. V sobotu 
odjezd na Krahule nebo Skalku dle podmínek a domluvy místě. Sjezdaři se 
vrhnou hoblovat sjezdovky. Běžkaři vyrazí do stopy a budou testovat 
kvalitu úpravy závodních tratí. Večer se sejdeme, zjistíme zda někdo 
nechybí a pro ty, kdo dorazí a budou použitelní, bude rozlůčkový večírek. 
Snad letos nebude chybět kytara.☺ V neděli vyjedeme opět nahoru, kde 
se rozjedeme každý se svým způsobem unavit. V 15 hodin se sejdeme a 
vyrazíme domů, abychom do UH dojeli kolem 19-té hodiny. 
Účastnický poplatek: za dopravu, ubytování a organizaci stejně jako 
vloni zaplatíme 850,- Kč Máši Hronové. Kdo se ještě nestačil přihlásit za 
člena Kufru přichystá si ještě 40,-Kč. 
Přihlášky: přijímá také Máša, mobil:776 394247. Přihlášení je platné po 
zaplacení celé ceny zájezdu a to do pátku 16.ledna! 
Upozornění: kromě lyží a bot je nutno vzít sebou občanku a průkazku 
zdravotního pojištění.  
Pozor! V tuto dobu už se bude na Slovensku platit pouze eury!. 

Ahoj, ve stopě nebo na sjezdovkách se těší    
Máša a Míla 
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Milí přátelé, 
 S napětím denně očekáváme sněhové zpravodajství a pevně 
věříme, že ještě přituhne a připadne a my budeme moci vyjet na 
prodloužený víkend do Jizerských hor na běžky, nicméně vítáni jsou i 
sjezdaři, kteří si v okolí také mohou přijít na své. 
Termín: čtvrtek 5.-neděle 8.2.2009 
Ubytování: Janovská chata v Horním Maxově kousek od Bramberské 
rozhledny–nahlídnout na chatu můžete na www.janovskachata.eu, 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: individuální, k dispozici je kuchyň – viz výše. Přes den četné hospůdky. 
Také by měla dle informací z léta fungovat pro veřejnost asi 200 metrů vzdálená 
hospoda Barborka. 
Doprava: osobními auty, posádky doladíme dle přihlášených. Sraz k odjezdu 
učiníme ve čtvrtek v 15.30 hod. na parkovišti kina Hvězda, pokud by nějaká 
posádka vyjížděla později, sdělí mi to velitel vozu předem. 
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 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 oběma. 
Přihlašování: U Soni Hronové na tel. 604 604 329 po 17 hodině či napište 
SMS a já se ozvu zpět. Přihlášky beru do vyčerpání kapacity chaty. 

Těšíme se už jako malé děti – na sníh, běžky, přírodu, rozhledy, na 
Vás… tak neváhejte a volejte. Loni to bylo super. 

Soňa 

mailto:sona.hronova@seznam.cz
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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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KUFR a Úsvit v únoru 
3., 10.,17., 24.  - Sauna 
5.-8. - víkend  - Jizerky 
21. - sobota  – Přejezd Bílých Karpat 
27.2.-1.3. - víkend - Úsvitcon 
??    - Deskovky v S-klubu 

 
Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže 
DUHA. Obrázky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 
Soňa Hronová. Uzávěrka 15.12.2008. Příští uzávěrka: 20.1.2009.  
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