ZPRAVODAJ
KUFRu a ÚSVITu
na
září
21. - sobota
Bílé Karpaty na kole
22. – neděle
Moravice
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Milí kufráci a úsviťáci,
Tak se Vám hlásím s koncem léta konečně s novým zpravodajem. Je
s podivem, jak nám to letí! Ještě 2 týdny a prázdniny jsou ty tam. Pojďme se
tedy lehce ohlédnout za červnem, červencem a srpnem v Kufru a Úsvitu. Program
byl celkem zajímavý. V červnu vyjelo 24 odvážlivců do Alp na ferratu Totes
Gebirge. Protože jsem byla mezi nimi, mohu jen konstatovat, že do teď obdivuji
ty účastníky zájezdu, kteří nikdy na ferratě nebyli, že si jako premiéru zvolili
zrovna tuhle ferratu, kde se vyskytovaly i „déčkové“ úseky a vůbec to bylo dosti
náročné. Nejspíš nevěděli, co je čeká a když už ve stěně byli vlezení, nezbývalo
jim nic jiného než pokračovat únava neúnava až na vrchol. No možná to vidím
dramatičtěji než to bylo ve skutečnosti, každopádně to opravdu byl hezký
sportovní zážitek. V červenci se uskutečnila Odysea na Kokořínsku. Z ohlasů
soudím, že se většině pobyt líbil a že tradice Odyseí bude snad zachována i pro
roky příští. No a na přelomu července a srpna jsme s Úsvitem vyjeli na tradiční
tábor pod Králický Sněžník. A bylo to super! Počasí vyšlo, Jeseníky jsou pro
táboření víc než nádherné, děti byly celkem hodné, téměř vše, co jsme měli
v plánu jsme zvládli a domů se živi zdrávi navrátili. Navíc se o naše žaludky
celých 14 dní staral starosta Džonek Pijáček s Jirkou Chodúrem a Mášou… No, co
více si přát! A poslední letní akce nás ještě čeká. Za 3 dny vyrážíme s koly do Alp
k Zell am Sea. Trochu už to tam známe, tak víme, že je se na co těšit. No a pak
už hurá do podzimu a dalších
dobrodružství. Koneckonců o prvních
podzimních akcích se dočtete níže.
Nicméně kromě rekapitulace
posledních týdnů se chci s Vámi
tentokrát podělit i o jeden veselý
zážitek z naší rodiny. Nazvala bych to
asi takto: Náš Peťa se žení, aneb Jirkův
smolný víkend aneb Jura záchranářem.
Vše snad pochopíte záhy. Na úvod bych
jen předeslala, že na začátku června se
další z mých bratří rozhodl oženit a
příběh se váže právě k tomuto
svatebnímu víkendu. Také je nutno
ještě zmínit, že další z mých bratří Jirka
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je hrdým majitelem nového vozu Hyundai, jež je, zdá se, někdy chytřejší než
všichni kolem. Mj. nejroztodivnější chytré vychytávky se na takových vozech
vyskytuje i jedna super fikaná funkce, která zajišťuje, že když máte klíček
zapomenutý uvnitř vozu, auto se ani za Boha samo nezamkne. Jirka to poctivě
týden před svatbou zkoušel s náhradním klíčkem v kapse a nepřelstil ho. Klíček
uvnitř auta spolehlivě způsoboval to, že se auto automaticky nezamykalo. Pokud
ale klíček v autě není, auto se za nějaký čas samo zamkne – to aby vás nikdo
nevykradl. No není to chytré auto! Ale teď už k té svatbě.
V pátek si ke mně do UH Jirka dovezl část své garderoby s plánem, že jak
mě bude ráno nakládat do auta, převleče se do svatebního a pak hurá do
Buchlovic, obřad je až na 12 hodin, tak se hezky vyspíme, vychystáme a všechno
si to pěkně užijeme. Časově jsme to měli naplánováno se značnou rezervou.
Naštěstí! A už je tu dlouho očekávaná sobota. Těsně po desáté, kdy já už
načesaná, vyoblékaná stepuju a vyčkávám příjezdu Jirky, se ozve telefon. Volá
Jirka. „Ahoj, jak jsi na tom?“ Ptá se v klidu. „Já dobře a ty?“… „ No…já… jsem si v
autě zabouchl klíček. Mám v něm všechno…hlavně zbytek oblečení, boty…“
K upřesnění, Jirka si klíček nezabouchl, ale ten chytrý klíček, jež měl způsobit, že
se auto nezamkne, jaksi selhal a naložené auto se samovolně zamklo i s klíčkem
samotným uvnitř. Druhý klíček byl ve Zlíně v Jirkově bytě a klíče od bytu v onom
zabouchlém autě. Co teď? Mozkovny šrotují. Má to nějaké řešení? Snad ano.
Obětavý dobrodruh Jura (Létal) startuje své (o mnoho hloupější) auto a vyráží
směr UH a Zlín. Také Jirkova přítelkyně Zuzka sedá na kolo a veze do UH
náhradní klíče od Jirkova bytu. Jirku Jura vyloží u mě v UH. Zatímco dupe na plyn
směr ZL, Jirka se u mě převléká a Džonek Pijáček nás veze zpět do Polešovic
k zabouchému autu, získáváme tak drahocenné minuty. Džonek má evidentní
radost, že se nachomejtl někam, kde se něco děje a kde může pomoci. Čas běží.
11.30. Jura hlásí polohu: „Otrokovice“. Máme ještě šanci stihnout obřad? – honí
se nám hlavou. 11.41 – Jura doráží s náhradním klíčkem od auta do Polešovic.
Téměř ve stejný okamžik já a Jirka naskakujeme do Jirkova auta a jedeme směr
Buchlovice. Šance, že to stihneme, jsou velké. Pepe dostal navíc úkol zdržovat
zahájení obřadu všemi možnými způsoby. 11.57 parkujeme před zámkem. Já se
na podpatcích vydávám klusem k obřadní síni, Jirka se dooblékává, obouvá… ale
co to? Auto nejde zamknout! Hmmm… aha, ten zapomenutý klíček se nějak
probral k životu a teď nám bere drahocenné vteřiny. Kde k sakru ten prevít je?
No suma sumárum, vbíháme do obřadky těsně po té, co Máša důstojným krokem
právě vede Petra k oltáři. Adrenalin nám kape snad aj z uší. Uf! No není to někdy
zábava tyhle rodinné akce! Dál už všechno proběhlo dle plánu a Jirka a já jsme
navzdory hektickému dopoledni rádi, že si nebudeme vyčítat, že jsme nestihli
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Peťovu svatbu. I když si říkám, že by nám to snad vzhledem k okolnostem i
odpustil.
Tím ale Jirkův smolný víkend zdaleka ještě neskončil. V neděli po svatbě
se rozhodl vzít svou novou přítelkyni Zuzku poprvé na kolo. Nejdřív proběhla malá
přednáška na co jsou dobré cyklo rukavice a další ochranné pomůcky a mohlo se
vyjet. Do rukaviček se Zuzce moc nechtělo a bohužel si je na jedné ze zastávek
hezky pěkně nenápadně sundala. A Jirka v samém opečovávání a zajišťování
jejího pohodlí si toho jaksi nevšiml. Strašně moc mu záleželo na tom, aby se jí
kolo zalíbilo a nezískala k němu odpor. A tak pečoval a ofukoval a kroužil kolem
Zuzky, div se nestrhal. Jak je to momentálně se Zuzčinou oblibou či odporem ke
kolu nevím, ale jsem si skoro jista, že bez rukaviček příště už nevyjede. Pokud
ještě vyjede. Stačil totiž jeden výmol, Zuzka chytila balanc a ve vteřině byla z kola
na zemi. Přistání to bylo dosti drsné a hodně na tvrdo. Kosti naštěstí vydržely,
bohužel ne pokožka… na solidní silniční vyrážku bylo zaděláno všude možně po
těle a k tomu sedřené dlaně a taky lehký šok z toho, jaký je ta cyklistika zábavný
sport! A tak Jura opět nastartoval auto a jal se znovu zachraňovat, tentokrát
Zuzku. Jeho nepotlačitelný úsměv, spíš řehot se těžko popisuje… Jirka promine,
ale opravdu nám to přišlo zábavné. Ne ty Zuzčiny šrámy, ale ta nevýslovná ironie
osudu. A abych tento veselý příběh nějak stylově zakončila, tak přiložím mini
příhodičku z oné smolné cyklotúry. Všimla jsem si v jeden moment, že Jirka má
cyklistické tretry… jak to říct slušně…no od hovna. Tak jsem mu to řekla a Jirka
zjevně posmutněl a znervózněl. Chtěla jsem jej utěšit a tak jsem hodila do placu
jeden terapeutický vtip: Šlápne KBT terapeut do hovna, podívá se na svou botu a
s úlevou poznamená – ještě že mám boty! Nicméně Jirka se nějak zvlášť
nesměje, možná nerozumí vtipům z mojí branže, říkám si. Nicméně Jirka záhy
dodává: „ Momentálně bych byl raději bosky, ty tretry mám totiž půjčené od
Jury“. Co k tomu dodat? Jirka opravdu ale opravdu neměl své dny. A já si říkám,
že sebelepší autor takovou historku nemůže vymyslet. Ta se může jen zažít.
Tak hezké babí léto
Soňa
Ps: Juro, ten dodatek o tretrách jsem si nechávala pro Tebe jako překvapení. To,
že o Tvém záchranářství nejspíš napíšu do zpravodaje jsi tušil, ale že celý víkend
byl až tak pikantní a tragikomický, tak to jsi nespíš netušil ani Ty. Na Jirkovu
obranu ještě dodám, že na jedné ze zastávek ti tu tretru velmi důkladně a pečlivě
očistil.
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Ahoj všem, které nebaví válet se doma na
gauči a tloustnout! Přicházíme s atraktivní
nabídkou. Pokud máte čas a chuť podniknout po
delší době něco jiného, dobrodružného, pojeďte
s námi na víkend do Tater. Akce je spojena
s KUFRáckou akcí v Tatrách.
Termín: 4.-6. října 2013
Program: Nelekejte se! Nepůjde o nic
náročného. Při dobrém počasí si vyjdeme na
některou z horských chat, kde ochutnáme
legendární tatranský čaj šerpů a využijeme
možnosti sjezdu na koloběžce. Při nepřízni
počasí navštívíme nedaleké termální prameny,
kde se pořádně prohřejeme. Co vám mohu slíbit,
jsou nádherné vysokohorské výhledy, skvělý
pocit z pohybu v horách a nezapomenutelné
zážitky s kamarády.
Strava: bude řešena společně
Předpokládaná cena: 11 € za ubytování na jednu
noc, cca 500 Kč za dopravu, cca 300 Kč za jídlo
a dále co utratíte na vstupném. Přesnou cenu
sdělím dle počtu přihlášených.
Dotazy a přihlášky: směřujte na Jirku Hrona
na email: jiri.hron@gmail.com nebo mu volejte na telefonní číslo 777
801 108, přihlašujte se prosím do 10. září 2013, abychom zvládli
zajistit ubytování a zajistit dopravu.
Těšíme se na vás!
Jirka
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Ahoj nejen vodáci, vodačky a vodáčata.
Protože jsme letos
s vodou nějak nestíhali,
naplánovali
jsme jednu
poklidnou
vodáckou
jednodenku. Jde o splutí
Moravice.
Termín: neděle 22.9.2013,
odjezd předběžně v 5:30
od Zdravotní školy – bližší
info
telefonicky
u
organizátorů
Plavidla: pevné plastové
lodě, případně KUFRové rafty nebo Pálavy.
Program:
Splutí
Moravice
od
přehrady
Kružberk
do
Žamberka (případně z Podhradí do Hradce nad Moravicí)
Účastnický poplatek: V závislosti na počtu osob a množství
ujetých kilometrů. Předpokládáme, že to bude něco kolem 400,- Kč.
V poplatku je započítána doprava osob, půjčení materiálu, pojištění
a doprava lodí.
Návrat: pravděpodobně kolem 20:30 hod.
Přihlášky u Paji na telefonu 775 720 536
Na vodě se na Vás těší
Paja
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Pojeďte vyzkoušet úžasný přejezd hřebene Bílých Karpat ze
Svatého Štěpána až do Uherského Hradiště. Trasa je atraktivní jak
z pohledu výhledů, tak díky úžasnému cykloterénu. Je určena spíše pro
horská kola. Ale zvládnout jde i na crosu.
Termín: sobota 21.9.2013
Doprava: Vlakem do Bylnice, odjezd z UH v 8:23 a z Kunovic 8:28
Trasa: Bylnice, svatý Štěpán, Javorník, Lokov, Rasová, Nezdenice,
Polichno a dále po zelené značce až do Mařatic.

Cena: co zaplatíte za vlak a hospody
Dotazy a přihlášky: směřujte na email: jiri.hron@gmail.com nebo
volejte na telefonní číslo 777 801 108, budu rád když dáte vědět do pátku
20.9.2013 dopoledne, ať se můžeme domluvit na skupinové jízdence na
vlak.
Tak hoj v sedle
Jirka Hron
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KUFR po delší odmlce vyráží do východních velehor, takže kdo má
rád dlouhé stoupání, skálu a řetězy, neváhejte, ALPY za poslední roky
dobře známe, ale tatranská atmosféra je jedinečná :)
Termín: 4.-6. října 2013
Program:
Budeme
bydlet
v jednom
z privátů
zřejmě
v Nové Lesné, takže
můžeme podniknout
výpad do rozličných
koutů Tater. V Plánu
bude
při
dobrém
počasí nějaká klasická
lahůdková
túra.
(například Hrebienok,
Zbojanda, Preielom, Polský hrebeň a Sliezský dom). V případě horšího
počasí zařadíme nějakou pohodovější vycházku. V případě velmi špatného
počasí můžeme zamířit do jeskyní či termálních kúpelí. Samozřejmě si
každý může naplánovat túru podle sebe, od procházek kolem Štrbského
plesa až po extrémní horolezeckou túru :), popřípadě si vzít i kolo :)
Doprava: vlastními auty, při přihlašování, prosím sdělte, zda můžete vzít
auto
Strava: v ubytování budou kuchyňky, kde si můžete dle své chuti navařit,
v Nové Lesné je též hezký dřevěný srub, kde výborně a za rozumné
peníze vaří
Předpokládaná cena: 11 € za ubytování na jednu noc, dopravu si každý
vyřídí se svým řidičem, 50 Kč na KUFR a dále, co utratíte na vstupném.
Dotazy a přihlášky: směřujte na email: jiri.hron@gmail.com nebo
volejte na telefonní číslo 777 801 108, přihlašujte se prosím do 10. září
2013, abychom zvládli zajistit ubytování.
Těšíme se na vás!
Jirka
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Krušné hory na kole

Přátelé kol a cyklistiky, opět se Vám musím omluvit za to, že Krušné hory
opět nebudou, jelikož v září nemám žádný volný víkend. Snad příště.
Dadula

Ahoj!

!! NAHRÁVÁNÍ FOTEK Z AKCÍ !!

Píšu Vám všem, kteří na výlety, akce, projížďky a procházky sebou nosíte
foťák a fotíte si do šuplíku! Rádi bychom oživili snahu sdílet fotky ze všech akcí, a
proto jsme založili společný účet na internetovém úložišti. Pokud budete na
nějaké akci a budete ji fotit, nahrajte prosím výběr z těchto fotek na úložiště.
Toto úložiště bude přístupné všem, kteří mají zájem podělit se o pěkné fotky s
námi ostatními. Tuto formu jsme zvolili z důvodů snadnější správy fotek a jejich
následného použití pro potřeby facebooku a našich stránek. Pokud máte fotky ze
starších akcí a ještě jste je nikam nedávali, nahrajte je prosím také.
V případě zájmu vyhledejte tuto stránku: https://accounts.google.com
Pro přihlášení je potřeba znát přihlašovací jméno "kufrusvit" a heslo
"kufrusvit1". Po přihlášení si z nabídky na horní straně lišty vyberete "DISK". Na
nové stránce se vám objeví dvě složky "KUFR" a "ÚSVIT". Pro vložení nových
fotek rozkliknete (dle obsahu) jednu z těchto složek, zadáte "VYTVOŘIT" a do
této nové složky zkopírujete výběr vašich fotek (buď přes nabídku "NAHRÁT",
která je hned vedle "VYTVOŘIT", nebo pouhým přetažením fotek ze složky ve
vašem počítači do nové složky na úložišti).
Celé nahrávání je samozřejmě závislé na iniciativě jednotlivých fotografů.
Pokud by jste měli jakýkoliv problém s nahráváním fotek, ozvěte se mi prosím na
tento email (petr.pijacek@gmail.com).
Tož sa mějte a nahrávejte!
Ahoj!
Pepe
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Pozvánka na kulturu.
Loni jsme 28.října potkali na Klimentku dva šohaje z Hýsel a při zpáteční
cestě se nám pochlubili, že hrají ochotnické divadlo a loni, že vyhráli Jiráskův
Hronov s divadelním kusem
Pražáci na vinařských stezkách. Mají již 21 derniéru, ale pro velký úspěch
stále hrají a hrají. Díky řediteli kina Hvězda Jožkovi Korvasovi, který je pozval,
máte možnost v rámci slavností vína a otevřených památek tento úžasný kus
spatřit. Hraje se v neděli 8.9.2013 od 16,30 hod v kině Hvězda, cena vstupenky
je 90 Kč. Tož donděte, bude sranda a vemte sebou známé i neznámé.
Na setkání ve Hvězdě se těší
Máša a Dadula
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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

Předseda
Vedení

Jméno
Dadula Hron
Míla Špirit
Pavel Polehňa
Jiří Hošek

e-mail
hron.drahomir@seznam.cz
spirit@czub.cz
pavel.polehna@kufr-usvit.cz
Hosek.UH@seznam.cz

Telefon
736 680 073
607 280 854
775 720 536
604 100 900

Předseda DR Ludmila Bříštělová
Členové DR Broňka Špiritová
Eliška Létalová

572 542 629

Vedoucí

774
736
737
777
776
737
605
604
604
724

608 056 938

Broňa Klementova klement.brona@centrum.cz
Jiřík Müller
apexx@seznam.cz
Jitka Čerstvá
cerstvaj@seznam.cz
Laďa Plch
outdoor.uh@seznam.cz
Máša Hronová
Masa.hronova@seznam.cz
Mirka Snížková
mirka.snizkova@seznam.cz
Pavel Zachar
zachar25@seznam.cz
Soňa Hronová
sona.hronova@seznam.cz
Zbyšek Chromý chromy.zbysek@quick.cz
Zoja Chodůrová zoja.ch@seznam.cz

Předseda Úsvitu:
Soňa Hronová
Vedení Úsvitu:
Pavel Polehňa
Jiří Müller

151
176
571
767
394
667
485
604
976
947

604 604 329

sona.hronova@seznam.cz

775 720 536
736 176 628

pavel.polehna@kufr-usvit.cz
apexx@seznam.cz
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797
628
509
299
247
261
436
329
172
226

KUFR a Úsvit v říjnu 2013
●
●
●

4.-6. víkend
12.
sobota
26.-30. sobota-středa

Vysoké Tatry
Setkání po táboře
Podzimní prázdniny

Zpravodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, o.s. a dužiny Úsvit, sdružení dětí a mládeže DUHA.
Grafická úprava: Pavel Polehňa. Zodpovědná redaktorka: Soňa Hronová.
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