
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
 
 

KUFR a ÚSVIT 
březen 09: 

 
3.,10.,17., 24.,31. – úterky 

Sauna na zimáku 
 

19. – čtvrtek 
Josefovské boulení 

 
 
 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Březen 2009. strana 1 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Březen 2009. strana 2 

 
 
Milí přátelé,  
 Ve vzduchu je jaro a já mám chuť napsat nějaký ulítlý 
úvodník, ale nic ulítlého mě nenapadá. Tedy ne, že by nenapadalo, 
to napadá, ale ne o všechny myšlenky se mohu s Vámi dělit. Ale 
přeci jen se s Vámi o některé podělím. Když ještě mrzlo až praštělo, 
nadnesl jeden můj kamarád v lanovce v Alpách otázku: „Kde jsou 
asi přes zimu veverky?“. Hledání odpovědí na tuto otázku nám pak 
zaměstnávalo mysl celý týden. Nakonec jsme došli na to, že mimo 
jiná místa, se veverky většinou v počtu dvaceti sdružují i 
v medvědím doupěti a kouří tam vodní dýmky. Jenže nám 
neštimovalo, kde je v tu dobu medvěd. Měl by přeci spát. Po 
návratu domů jsem nadnesla celý problém jednomu kamarádovi - 
veverkologovi. A ten mi promptně a suverénně odpověděl a celou 
situaci ujasnil– cituji z jeho emailu: 
 
„Veverky tráví zimu v medvědím kožichu. 
Společně s medvědem.  
Žijí v symbióze. 
Na něčem ujíždí medvěd a na 
něčem veverky... 
Vono to totiž s těma 
veverkama není vůbec tak 
jednoduchý jak se zdá. 
Voni si totiž hověj jak blešky 
v medvědově kožichu a 
medvěd si jejich blešky balí 
společně s tabákem do 
dutinek a to je to na čem 
právě ujíždí. 
THC je proti tomu mátový čaj. 



 
 
 

 
Zpravodaj Kufru a Úsvitu – Březen 2009. strana 3 

No a jak víme, THC odchází z těla i kůží. 
Tak si dovedeš představit jak asi kalí ty veverky v tom kožichu. 
 
Medvěd má mnoho tajemných zákoutí a záhybů. 
Jsou místa kde je tepleji a kde zase bývá čerstvo..." 
 
Byla jsem ráda, že už mám jasno, jak je to s veverkama. Nicméně 
mnohem více mě zaujala informace v závěru o tajemných zákoutích 
a záhybech medvěda. To opravdu podnítilo další spoustu úvah. 
Jednou z nich také bylo, zda můj kamarád – odborník na veverky – 
si nebalí ony dutinky spolu s medvědem? Musím se ho zeptat, na 
čem to vlastně ujíždí on. 
 
No budu končit. 

Přeji Vám hezký začátek jara a příště snad zase trochu veseleji 
   Soňa 

 
 
 
 
 
 Na konci února proběhl veleúspěšný úsvitcon, účastníků 
bylo 42 v 7 týmech. Výsledky a komentář snad napíše Zuzka do 
příštího zpravodaje. Díky za organizaci Zuzce, Domči, Pavli, 
Pajovi, Jiříkovi, Dajenovi. 
 Bohužel o týden později plánovaný relax-víkend se nekonal, 
protože hlavní organizátorka Pavla onemocněla a ještě teď leží 
s nožičkami nahoře. Akce bude posunuta na jiný termín. 
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Se tentokrát uskuteční opět v Držkové v Hostýnských vrších na 

základně skautů ze Starého 
města. Termín bude sobota 
25.7. až sobota 8.8.2009. 
Podrobnosti vyjdou v příštím 
zpravodaji. Přihlášky budou 
k dispozici v druhé půli 
dubna. 
 

 
 
 
 
V termínu 4.7. až 12.7.2009 se uskuteční tradiční kufrovka, 
tentokrát opět v Říkoníně na Vysočině. Na programu budou 
hlavně tvrdší hry pro jednotlivce i týmy, základnu si musíme sami 
vybudovat a udržovat ji v chodu, starat se o vaření, dřevo, 
prostě o přežití. Akce je určena náctiletým od 13 let. 
Přihlašování taktéž od dubna. 
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Milí kamarádi – koulaři, kulaři, ranaři, kuželkáři, boulaři, bowlaři, 
boulingáři… 
Svátek svatého Joséfka 
se opět 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. 

Termín: čtvrtek 19. března 2009 
Místo konání: Mařatice – sídliště východ – herna bowlingu (nad 
restaurací v 1. patře, vchod z boku budovy) 
Sraz: 16:45 hod, herna je objednaná od 17.00 – 21,00 hodin, bar 
je přímo v herně  
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 a hlavně sportovního ducha a dobrou náladu. 
Účastnický poplatek: 30 Kč (tak jak u doktora) 
   Na setkání se těší 

Joséfkové, Jirka Müller a Paja 
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Letošní Odysea se bude 

z nejvyšší pravděpodobností konat 
na Českokrumlovsku. Ubytování 
jsme objevili v osadě Zátoň, cca 11 
km od Českého Krumlova, pár 
kroků od Vltavy. Je to strategické 
místo, téměř uprostřed vodácky 
velmi zajímavého úseku Vltavy 
mezi Vyšším Brodem a Zlatou 
Korunou. Tím bude dána i velká 
část programu. Kromě vodáckého 
vybavení samozřejmě povezeme i 
kola. Termín konání jsme ale m
kvůli ubytování posunout na 
poslední týden v srpnu.  

useli 

 
 
 
 

 
Připravujeme na úterý 21.4.2009 v 16:30 hodin. Procházka 

městem Uh.Hradiště s výkladem pracovnice Slováckého muzea 
PhDr. Blanky Rašticové. Bližší informace v dubnovém zpravodaji. 
 
 
 
 Ještě celý březen a první úterý v dubnu se saunujeme, od 18 
hodin v sauně na zimáku za pouhých 70kč. 
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Letošní Vlára se nám obzvlášť vydařila. Přejezdu ze Svatého 
Štěpána do Bojkovice se zúčastnilo rekordních 32 běžkařů! Byl nás 
plný vagon. Myslím, že jsme si to všichni velice užili. Ve Štěpáně 
jsme zažili Fašank, na Pláňavách zase táborák bylnických turistů. 
Sněhové podmínky byly fantastické a od Peňažné se nám skupina 
potrhala a tak chrti na špici sjeli víceméně omylem do hospody na 
Žítkové a pak museli šlapat kus pěšky po silnici, aby tak akorát stihli 
na Rasové autobus do Bojkovic. Hlavní skupina dorazila v pohodě 
postupně mezi třetí a čtvrtou do Bojkovic a tak měli dost času na 
občerstvení v bojkovských restauracích. Těm několika 
nejpomalejším stačil dojezd na Žítkovou na autobus. Prý sjel někdo 
omylem i do Pitína, času ale bylo i tak dost na občerstvení a na vlak. 
Pak už jsem neměl přehled kde kdo je. Nakonec se všichni přespolní 

vou broďanů, kteří to os
dojeli přes Rasovou, Modrou 
vodu, Nezdenice a Šumice n
lyžích až do Uh.Brodu. Kd
máte nějaký zvláštní zážitek z 
cesty, podělte se o něj s nám
v diskuzi na internetu. 
Reportáž z fotek mých a 
Michala Dörra si můžete
prohlédnout v Galerii. 

setkali v tom správném vlaku, kromě d olili a 

a 
o 

i 

 

Míla 
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Klubovna:   

Palackého ná
Uherské Hradiště 

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

m. 293 
686 01 
1. patro  - dveře 12 

Jméno l 
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 604 100 900 
    
Předseda DR íštělová
lenové DR roňka Špiritová 

 
edoucí na.venclova.uh@seznam.cz

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 

 

P a Úsvi
 Soňa H  .hronova@sez
ředsed tu:   

ronová        604 604 329   sona nam.cz  
Vedení Úsvitu:  
 Pavel Polehňa       604 897 725  pavelpol@email.cz  

r          736 176 628  apexx@seznam.cz Jiří Mülle
 

 

 

E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz
Http:  www.kufr-usvit.cz  
Mobil: +420 731 500 883
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KUFR a Úsvit v dubnu 
una sezóny 

zka Hradištěm s historickým výkladem 
rtů (POI, lukostřelba...) 

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

ky a grafická úprava: Pavla Jurigová a Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: 

7.- úterý - Poslední sa
21.-úterý - Prochá
24.-26. - Víkend netradičních spo
25.-sobota - Otvírání Moravy 
 

DUHA. Obráz
Soňa Hronová. Uzávěrka 31.2.2009. Příští uzávěrka: 20.3.2009.  
Strana 10, Březen  2009 
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