
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
KUFR a ÚSVIT 
…konec roku 2011 
1., 8., 15., 22. a 29.11. – úterý 

Do sauny s Kufrem 
 

 
 

6., 13., 20.12. – úterý 
Do sauny s Kufrem 

 

 
 

3.12. – sobota 
Dětská akce - Chřiby 

 
 

 
9.12. – pátek 

Neformální shromáždění  

 
 

 
 

10.12. – sobota 
Táborové promítání 

 

 
 

19.12. - páteční noc 
Noční přechod 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.12. – 1.1. – týden 
Vánoce s Kufrem 
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Milí přátelé, 

Je to neuvěřitelné, ale podzim udeřil zase v plné síle a jako každý 
rok i letos v tuto dobu se vedení zabývá valnou hromadou, přesněji, 
stejně jako loni neformálním shromážděním. Proběhlo plánování akcí na 
příští rok a jak jsem se tak na plán dívala, zase se máme na co těšit. 
Momentálně u mě samotné pomalu ale jistě sílí těšení se na zimu, lyže, 
běžky. Snad nám konečně vyjde 2x zrušená Skalka a loni neuskutečněná 
Šumava na běžkách. Paja chystá Vánoce s Kufrem, informace se dočtete 
níže a vůbec plány jsou smělé, snad nám okolnosti budou přát a většina 
plánů se uskuteční. Taky už začalo saunování na zimáku, klasicky v úterý 
v šest. No pořád se něco děje. 

V minulém měsíci jsme se taky činili. Úsvit měl dvě akce – tradiční 
Lanování ve městě a Podzimky. Obojí se zdařilo, jen na lanování jsme si 
vybrali zřejmě ten nejvíc studený den letošního podzimu. Stálo to ale za 
to, protože k našemu podivu přišlo docela dost dětí a tak jsme měli 
radost, že jsme nemrzli celý den zbytečně. Pravda, mě se nepodařilo 
rozmrznout a zahřát se ani po 2 hodinách doma, tak to musela spravit až 
horká sprcha. Kufr uskutečnil výlet na kolách do oblasti termálů Velkého 
Mederu a prý se všichni měli docela dobře, jen některé termály byly po 
vrch plné Čechů a kufráci se tam už nevešli. Našli si ale termály jiné a tak 
spokojenost přeci jen byla. 

Tak  čas se naplnil, mějte hezký podzim a v prosinci na „valné“ ahoj 
Soňa 
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Ahoj děti a mládeži, 

Zveme vás na jednodenní výlet do nedalekých Chřibů. Projdeme 
se po krásných skoro zimních Chřibech, zahrajeme hry, zablbem si, 
provětráme se … 
Kdy: sobota 3.12.2011 
Odjezd: z autobusového nádraží v 8:30 do Břestku, sraz 15 min. 
předem u hlavní budovy autobusáku – to je ta, tam co je čekárna a 
informace. 
Návrat: tamtéž v 17:58 hod. 
Účastnický poplatek: 30 Kč 
S sebou: jídlo a pití na celý den, něco na opečení, pevnou obuv, 
pláštěnku, šátek, psací 
potřeby.  
Přihlašujte se Soni tel. 
604 604 329 či emailem: 
sona.hronova@seznam.cz 
do 1.12.2011. 

Těšíme se na Vás   
AVDA 
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Chystáme na 10.12. na odpolední hodiny v zasedací místnosti 
v baráku, co máme klubovnu – U dvou mamlasů. Přesné informace 
zašleme emailem, vyvěsíme v aktualitách na webu a možná i na 
facebooku. 

 
 

 
Na 16. prosinec Úsvit ještě chystá tradiční Noční přechod, 

tentokrát se půjde trasa jako v legendárním 1. ročníku přes celé 
Chřiby napříč – letos je to právě 10 let, co jsme s přechody pohoří 
přes noc začali. Kdo by to byl řekl. Bližší info v příštím zpravodaji. 

 
 
 

Pozvání na slavnostní shromáždění Kufru a Úsvitu 
Zveme rodiče a starší děti a mládež na slavnostní shromáždění 

Kufru a Úsvitu, které se uskuteční v pátek 9.12. v Mařaticích – viz 
pozvánka níže v kufrové části zpravodaje. Rádi Vás uvidíme!!! 
 

Žádost o dotace na MŠMT 
Jirka M. a Paja P. zpracovali projekt na MŠMT, tak snad zase 

na naši činnost dostaneme nějaké penízky. 
 

Velká Duha 
Soňa H., Peťa H. a Pepe se zúčastní valné hromady Duhy 

v Praze na konci listopadu. O jednání budeme informovat. 
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aneb Setkání s přáteli 
Milí přátelé, 
 Jelikož valná hromada předloni schválila, že nebudeme úřadovat, volit a 
hlasovat každoročně, tak Vás letos nezveme na VH, ale už podruhé na tzv. 
neformální shromáždění. Na programu bude malá informativní oficiální část, kde 
se zhodnotí loňský rok po stránce programové a finanční a představí se plán 
činnosti a rozpočet na rok další. Bude následovat registrace na rok další a pak už 
jen jídlo, pití, veselení a povídání s kamarády. 
Termín: pátek 9.12.2011 
Místo konání: sál kulturáku v Mařaticích (naproti staré základní školy) 
Program: 
17.30 - 18.00 – prezence a přivítání 
18.00 - zahájení schůze 

• komentář předsedy klubu a dužiny Úsvit k činnosti v r. 2011 a k výročním 
zprávám 

• zpráva hospodářů obou organizací 
• zpráva předsedy dozorčí rady a revizní komise Kufru 
• diskuse k činnosti klubu 2011 
• představení programu klubu a dužiny na rok 2011 
• diskuse k čemukoliv 
• závěr 
Po ukončení schůze proběhne registrace do obou organizací na rok 2012. 

Poplatky zůstávají stejné jako loni. Kufr 50 Kč na člena, Úsvit 120 Kč na člena 
(100 kč posíláme Duze). 

Po zaregistrování bude možno si zakoupit stravenku a vyzvednout si 
večeři v bufetu, bude se jednat o klasický řízek a salát. 

V sále se po večeři uskuteční společenský večer s tancem. Opět bude 
tombola, proto vyzýváme k přinesení zajímavých cen do tomboly. S případnými 
dotazy se obracejte na Mílu Špirita. 

Materiály k činnosti v r. 2011 tzv. výroční zprávy a plán akcí na rok 2012 by 
měly být týden před setkáním ke stáhnutí z internetu. Stejně tak registrační listy 
na rok 2012. 

Na setkání se těší   
Vedení Kufru a Úsvitu 
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Loni jsme konec roku prožili ve Stříbrnicích na pěkné chatě 
Kovárna. Pro letošní Vánoce se nám podařilo zajistit ubytování ve Velkých 
Karlovicích v turistické ubytovně u hotelu Miloňov.  
Ubytování bude ve dvou, tří nebo čtyřlůžkových pokojích. Sociální zařízení 
je společné, odděleně pro muže a ženy. 
Pro sjezdaře jsou ve Velkých Karlovicích výborné podmínky, je zde 
možnost sjezdování v sedmi lyžařských areálech – Razula, Kyčerka, 
Machůzky atd… 
V okolí Karlovic je k dispozici velké množství běžeckých tras (na Soláň, 
Tanečnici, Kohútku, Malý a Velký Javorník…), některé jsou strojově 
upravované… Snad bude dostatek sněhu, případně alespoň chladné 
počasí, aby se mohli zasněžovat sjezdovky.  
Pokud by snad sníh nebyl vůbec, tak obujeme pohorky a vydáme se po 
okolních kopcích pěšky. 

Večery budeme trávit ve společenské místnosti v ubytovně 
(částečně organizovaně i neorganizovaně), případně pokud se tam 
nevlezeme, tak v sousední budově bychom měli mít k dispozici větší 
místnost… 

V ubytovně není k dispozici kuchyň, budeme brát pouze nějakou 
varnou konvici a dvouplotýnkový vařič… V hotelu je možné si předem 
přiobjednat snídaně, případně polopenzi.  

 
A teď důležité informace:  
Termín: od úterý 27.12.2011 do neděle 1.1.2012 
Ubytování: v turistické ubytovně u hotelu Miloňov ve Velkých Karlovicích. 
Objednaná kapacita je 22 osob. 
Doprava: individuální - osobními auty, odjezd předpokládáme 27.12.2010 
v 9:00 abychom se do oběda stihli ubytovat a odpoledne mohli vyrazit na 
svah nebo na běžky. Při přihlašování nahlaste zda budete brát auto a zda 
máte nějaká volná místa… Z Uh.Hradiště do Karlovic je to cca. 90 km. 
Pokud nebude dostatek aut, je možnost jet i vlakem (například v 7:08 
z UH a v Karlovicích je to 10:40). 
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Stravování: vlastní, případně je možnost objednat snídaně formou rautu 
nebo polopenzi. 
Snídaně je možné přiobjednat za 450Kč nebo polopenzi za 950Kč. Stravu 
musíme objednat nejpozději 14.12.2011. 
Cena: 1.400 Kč zahrnuje 5x ubytování a organizační výdaje. 
Pro děti a nevýdělečnou mládež do 26 let je cena 1.000 Kč. Možnost je 
platit i z fondu dotací. Samozřejmě pokud má někdo možnost úhradu 
z FKSP, rádi pošleme fakturu…  
Přihlášky: co nejdřív u Paji Polehňi na telefonu 604897725, následně je 
potom nutno zaplatit zálohu ve výši 1.000 Kč buď hotově nebo raději na 
účet Kufru 1543558339/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno.  
Doufáme, že ubytovnu obsadíme a prožijeme krásný Silvestrovský týden.  

Na všechny sjezdaře a běžkaře se těší 
Paja Polehňa 
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 Dnes vám přináším úryvek z cestovního deníku zachycujícího naše 
jihoamerická dobrodružství z tábora pro náctileté v r. 2001 – dobrodružství 
ze ztroskotání v J. Americe. V příštím roce se chceme na tábor pro 
náctileté vypravit opět do Říkonína, takže někteří mohou zavzpomínat a 
jiné se nám zase může povést na dobrodružství v divočině navnadit. 

Vařené vajíčko na stromě 
Náš strom byla olše, byla správně zahlá. Sice tři metry byla 

přehnaná výška, ale nespadl jsem. Způsob podávání byl zajímavý možná 
pro pavouka, ale moje chabé ruce těžce nestíhaly. Na vaření je 
nejdůležitější podlévání – podléval jsem tedy, co mi ruce stačily. Při 
podlévání jsem poléval svoje „spolupracovníky“. Vaření, podlévání, 
polévání a přikládání přežili všichni mí spolupracovníci bez úhony, i když to 
tak chvílemi nevypadalo. 

        Kopr – Ondra 

Krize 2.7.2001 
Není voda, málo rukou, málo nohou, dlouhá cesta. 
Co dělat? 
Musíme jít. 
Co vzít? 
V rychlosti jen to nejdůležitější = VODU. 
Co máme při ruce - KONDOMY - plnit vodou – žádné nádoby. 
Pozor ve skupince máme chirurga, ten má rukavice – jdou plnit vodou? 
Nohy bolí, terén je náročný. Houštiny nás překvapily, kolem nás létají 
divoké mouchy a bodají nás po celém těle. Bum bác rachot, POMÓÓÓC. 
„Co je, stalo se někomu něco?“ Ach ne !!! Ochrnutá mícha !!! Zase 
zdržení. Musíme udělat nosítka. Dál se prodíráme houštinou. Stala se 
jedna z nejhorších věcí – praskl kondom (moc nevydržel). Jenom se 
díváme, jak odlétá část naší vody do podzemí naší matičky Země. Co to 
nevidíme?... před námi je obrovská rokle. Možná je tu naděje – starý 
rozbitý most. Tentokrát naše vodní ochrany přežily. Máme sabotéra? 
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Nemáme. „Pepi, Pepi – máš stále v sáčku díry !“ ... Už to nestačí ucpávat. 
Čas, ten čas. Svádíme neustálý boj... s čajem... ne, s časem. 
Musíme být brzo v cíli, aby naše jediné zásoby vody vydržely. 
Jsme zmoženi a naše nohy se sotva vlečou... 
Vidíme krásnou louku, velikou, zelenou, posetou kopretinami. Má mě rád 
– nemá mě rád, vidíme akáty – štěstí, neštěstí, láska... 
myslíme v okouzlení našich duší na naše vysněné... 
Tvrdá realita – pryč se sny. 
Puchýře nám skáčou na paty. Dech jenom popadáme. 

SENO: HOŘÍ !!!   
Hančí a Miki 

3.7.2001, Jižní Amerika 
 Je ráno. Z několika stanů se ozval suchý kašel. Asi další záchvat 
nějaké těžké tropické choroby. Mám vstát? Mám volat zdravotníka? „Soni 
!!!“  Jo, Soňa tu vlastně není. Ještě stále loví šneky U Měsíčního jezera. 
Tak, co teď? Jsem plně rozhodnut je vyléčit nekonvenční medicínou. 
Pořádně se rozcvičit pod Víťovým velením a následně naplnit bříška až 
povrch. A teď to léčení. Chlapi zrobí ultralehkou přenosnou potní chýšku. 
„Jo babi, alespoň se postarejte o vodu“. V tropickém vedru budujeme 
chýši až se z nás pot lije. Vždyť říkám, že je to chýše „potní“. Hanka 
s Šárkou se snaží vykopat jámu na destilátor. „Hani, pozor! Držíš ten rýč 
opačně. Ach jo“. Po hodině, když už mě i jiné lidičky nebaví se dívat, jak si 
holky snaží ublížit rýčkem a lopatou, posílá Víteček milou jámu vykopat 
Kopry. Kap, kap, kap. Funguje !!! Všichni se dívají na ten zázrak. V okolí 
stovek kilometrů ani jezírko a tady... půl,... né. Jedno,... né. Jeden a půl 
deci vody i s havětí. Tak to je úspěch. Dívky se nadýmají pýchou. To my, 
my vás zachránily. Chlapi zatím snesli z blízké savany půl tuny sena  a 
zakončili své obdivuhodné dílo. To se to bude potit. To se bude Soňa divit. 
Generálka je večer, tak všichni přijďte. Bude to stát za to.  

Jiřík 
Potní chýška 

 Tak dnes večer nám Jirka představil svou geniální potní chýšku. 
V chladné, ba přímo mrazivém večeru jsme zapálil oheň a rozžhavili 
kameny. Jirka zavelel: „Svléknout! Všichni.“ No dobře. Koneckonců ať se 
na nás ty opice a lenochodi, nebo co to tady kolem chodí, podívají. 
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Vlezli jsme tam a Jirka začal polévat žhavé kameny. Voda syčela a 
pára se valila do prostoru. První z nás začali opouštět prostor a stěžovali si 
na trvalou slepotu, prý jim to vypálilo oči. Zbytek vytrval. Začali jsme pálit 
vonné byliny. Nevím, čí to byl nápad. Všichni jsme slepí a teď budeme 
ještě přidušení. Ale už nemůžeme ven. Přemýšlím, co je lepší. Jestli se 
zabít při pádu letadla, zemřít žízní, být roztrhán divokou zvěří, ubodán 
komáry nebo udušen v temnotě zalitý vlastním potem. 
 Kameny hicují, pára se valí, všichni ječí, člověk neslyší vlastního 
slova. Kluci už se potí. Holky ne. Je to možné? Teorií je spousta – většinou 
naprosto ujetých. Nahoře je ještě tepleji. Vstáváme a ze sedící chýšky se 
stává chýška klečící či stojící. Už se potíme všichni, na pohlaví nezáleží. 
Vonné byliny nevnímáme, zalykáme se vlastním potem. 
 Myslíme jen na jediné. Ven. Dvířka se otvírají. Úprk. Potok. Voda. 
Bahno. Zima. Uvolnění... 
 Přežili jsme a dokonce se nám to i líbilo. A co je hlavní, jsme čistí a 
komáři mají utrum.  

Jiříku díky   
Zuzka 

Noční návštěva Křováků 
 Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, START. 
Tak přesně toto mi znělo v uších, když se rozjížděla první noční hra na 
tomto táboře. No nemám rád dlouhé začátky a tak skočím na hru. Zašel 
jsem do křoví a první bytost byla Mirka. Naneštěstí si mě všimla. Po tomto 
objevení jsme se přátelsky dohodli v tom směru, že si navzájem 
nebudeme číst čísla na zádech. Já jsem to číslo věděl a pro zajímavost to 
bylo... 329. Fascinovalo mě, že jsem se do tří minut dostal nahoru na 
kótu, vzal lístek a stihl se ještě vrátit až skoro k Jirkovi a Zuzce. Skoro, 
protože hned za bundama mě skoro načapali oba dva Kopři. Nakonec mě 
dostal Peťa Hron. Zážitky jsem si odnesl, no spíše odkulhal, velice pěkné. 
Když jsem totiž odskakoval světelnému kuželu Frankieho, málem jsem si 
zvrtl kotník, ale díky skvělé pružnosti mého těla, se tato neblahá událost 
nestala. Hra se mi velmi líbila a rád bych se s ní ještě setkal. 

Pepe 
P.s: Dnes se vrátila Soňa ! Hurá ! A nese šneky ! Mňam !!! 
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Klubovna:   

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

 
E-mail:  kufr.uh@seznam.cz  
 duzina.usvit@seznam.cz  
Http:  www.kufr-usvit.cz  
 

 
 
 
 

 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 Broňa Klementovaklement.brona@centrum.cz 774 151 797 
 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 Masa.hronova@seznam.cz 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 zoja.ch@seznam.cz 724 947 226 

 

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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