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KUFR a ÚSVIT v LEDNU 2005 
 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 

• každé úterý 
• Do sauny s Kufrem 

• 9. - neděle 
• Na běžkách do Chřibů 

• 14.-16. - víkend 
• 4.dětská akce 

• 15. - sobota 
• Javorníky - Vranča 
 

• 22. - sobota 
• Vlára – přejezd Bílých Karpat 

• 28.-30. - víkend 
 • Skalka 2005 
• 28.-31. - víkend 
 • 3.akce pro náctileté - Úsvitcon 
 

 
UFR a ÚSVIT v únoru 2005
 každé úterý 

• Saunování v Kufru 
 každou středu 

• Schůzky v klubovně 
 5. - sobota 

• 5.dětská výprava 
 6. - neděle 

• Beskydy - Pustevny 
 12.-19. - týden 

• Jaráky v Beskydech 
 25.-27. - víkend 

• Vysočina na běžkách 
 Leden 2005 
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Milí Kufráci a Úsviťáci, 
 
 Zima zaklepala na dveře, zamrzlo, nějaký ten sníh už také 
napadl a tak naděje, že zima bude bílá alespoň na horách, se 
zvětšuje… Máme za sebou Valnou hromadu. Myslím, že proběhla 
v poklidu a také posezení s přáteli při hudbě, že jste si také do sytosti 
užili. Teď však už zbývá zase jet dál a dostát plánům a závazkům na 
další rok… např. také tomu, aby zpravodaj přicházel včas – doufám, 
že do konce roku toto číslo doputuje i k Vám. Nebude tentokrát nijak 
zvlášť rozsáhlé a mé věty vzletné…Mám v nohách 50 nočních 
kilometrů našeho tradičního nočního přechodu, 24 hodin nespaní a 
tak nejen nohy, ale také nevyspalá hlava stávkuje. Nemůžu však 
jinak, než se na chvíli u přechodu přeci jen zastavit. Vrátili jsme se po 
3 letech k našim blízkým Chřibům a opravdu nás nezklamaly. Noc 
byla neobvykle jasná, měsíc vydatně svítil, hvězd nepočítaně, na 
hřebeni 5 cm sněhu, teplota pod nulou, sem tam vítr, nevysvětlitelné 
světelné a strašidelné efekty přírody a 9 nadšenců pochodujících 
v ústrety úsvitu. Tempo bylo velmi rychlé, hovor v podstatě neustal 
ani na chvíli, a tentokrát se neobjevila ani klasická krize po půlnoci. 
Na vrcholu Chřibů – Brdu jsme stanuli něco po 1.hodině ranní, 
rozhledna byla zavřená, tak jsme se aspoň vyfotili na jejím úpatí. 
Probouzejícího Velehradu jsme dosáhli něco po páté, UH o hodinu 
později (to už autobusem). Postel nás přitahovala magickou silou, s 
tělem sice zhuntovaným, leč duší oblaženou překonáním běžných 
fyzických i psychických hranic, jsme se odebrali k zaslouženému 
dennímu spánku… I když zrovna teď - den po té - s bolestí skoro 
všeho tomu mnozí z nás nevěří… za rok jdeme určitě zase! 
 Přeju bílou zimu a pěkný celý nový rok prožitý ve zdraví a také 
snad trochu s přáteli, Kufrem a Úsvitem. Mějte se…  

        Soňa 
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3.dětská akce 
Pozor změna termínu!!! 

Milí cestovaté, 
 Tak jsme projeli Peru, dosáhli Cuzca a na poslední chvíli vyzvedli 
z chrámu vzkaz od pana Cosmopolita a samozřejmě také vlajku. Naše 
další kroky míří na jih Afriky ke Kapskému městu, co nás po cestě 
čeká… pojeďte s námi a uvidíte… 
Datum: 14.-16.1.2005  
Místo: Polešovice a okolí, ubytování ve škole 
Odjezd: v pátek 17 10 hod z autobusáku 
Sraz:  v 16.50 hod před budovou ČSAD 
Návrat: v neděli na vlakáč 15.59 hod. 
Účastnický poplatek: 200,-Kč 
Strava: od soboty od rána, na pátek si vezměte svačinu. 
S sebou: spacák, všichni karimatka, ešus, lžíce, šátky, pláštěnky, 
baterky, teplé oblečení a obutí – čepice i rukavice, hudební nástroj... 
visačky cestovatelů… 
Přihlášky: Soni na známá tel. 572555360 nebo 604604329 do 10.1.05. 

Avda 

ÚSVITCON-akce pro náctileté 
 Svitek první 
 Jestřáb rozkopl dveře a vtrhl do místnosti. Byla to malá 
pohodlná pracovna. Její jediné okno bylo teď zatemněné a v pokoji 
hořely svíce. Nebyl to ale jediný zdroj světla. Přímo uprostřed pokoje
rudě světélkoval magický kruh. Postava v jeho středu už lidskou příliš 
nepřipomínala. „Zdá se, že ten trpaslík nelhal,“ utrousil Jestřáb a 
uskočil před paprskem světla, který vylétl z kruhu. Rybá ka po eho 
boku tolik těstí neměla. Meč jí vypadl z ochromené ruky, zazvonil o 
podlahu a ona se zkroutila bolestí. „Táhni zpátky do pekla!“ vykřikl 
Jestřáb, potěžkal svou magickou sekeru a hodil. Sekera se ve vzduchu
obrátila, hladce proletěla magickým kruhem, runy na jejím ostří se rudě 
zableskly a ... 

 

ř j
š
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 Jestřáb a Rybářka. Kapitáni městské hlídky z města Havenu vás 
zvou na druhý ročník turnaje v Dračím doupěti. Připravte se ukázat, co ve 
vás je. Tváří v tvář zlu, nebezpečí a zločinu je zapotřebí důvtipu, síly, 
odvahy a odhodlání. Kouzelníci, oprašte své knihy a zopakujte si zaklínadla, 
zloději, vyměňte zlomené paklíče a procvičte si prsty, válečníci, naostřete 
své meče, hraničáři, probuďte psa a napněte uvolněné tětivy, alchymisti, 
udělejte si pořádek v truhle a všichni přijeďte! Protože v blízkých dnech 
strachu a beznaděje bude zapotřebí právě vás! 
Termín: 28.1. - 30.1. 2005 
Místo conání: Ekocentrum Uherský Brod 
Odjezd: pátek v 15:29 vlakem (sraz na vlakáči v UH nejpozději v 15:15 ) 
Návrat: neděle v 16:51 nebo v 17:37 dle nálady 
Strava: zajištěna od sobotní snídaně 
Účastnický poplatek: 200,- Kč + sáček bonbónů 
S sebou: spacák a karimatku, ešus, hrnek, přezůvky! 
S sebou speciálně: obyčejné tužky, gumu, kostky - pokud možno i 
desetistěnnou 
Program: hraní Dračího doupěte a ve volných chvílích nahlédnutí do světa 
fantazy her (karetních i stolních) 
Přihlašování: do pondělka 24.1. u Jirky Műllera na čísle 736176628 nebo 
572556047 
Důležité poznámky:  
1. Osobní deník je potřeba odevzdat ke kontrole nejpozděj do středy 
26.1. Měl by být už kompletně vytvořený. Pokud s tím budete mít 
problémy, přijďte na schůzku 12.1. do klubovny. 
2. Na schůzce 12.1. se budou probírat pravidla pro ty, kteří je moc neznají, 
taky tam dostanete upravená pravidla pro hraní na Úsvitconu. Můžete si je 
také stáhnout na adrese www.linelfloren.mysteria.cz v odkazu Úsvitcon 
3. Hrát se bude na 7. úrovni, takže si můžete nechat postavu z loňska, 
pokud se vám líbila  (a přežila) 
4. Když budete mít s něčím problém, nebojte se nám to říct, nás to totiž 
vůbec neobtěžuje, ale naopak hrozně baví. A jestli znáte někoho, kdo by si 
chtěl zahrát, tak ho určitě přihlaste, rádi uvidíme i hráče, kteří nejsou z 
Úsvitu. 
Motto: Nejhorší - je umřít na vyplašenost! 

Meč a magie. PJ Jestřáb & PJ Rybářka 

http://www.linelfloren.mysteria.cz/
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Různé 
Schůzky v klubovně 

 I v lednu se budeme vídat v klubovně. Termíny jednotlivých 
programů nejsou úplně stanoveny. Každopádně si 1x zahrajeme další ze 
společenských her, 1x navštívíme čajovnu, 19.1.2004 bude promítání cest 
z Austrálie a Nového Zélandu a 12.1.2004 – stejně jako loni proběhne 
přípravná schůzka k Úsvitconu. Budeme dolaďovat deníky, radit 
nezkušeným, oprašovat pravidla a možná zbude čas i na nějakou tu ukázku 
hraní. Vemte si s sebou deníky, tužky a kostky. 

Velká zpravodajová soutěž 
 Tentokrát nebudeme opakovat pravidla, jen nezapomeňte do 
20.1. poslat výsledky 3. kola řediteli soutěže Jirkovi Hronovi. 
 1.Kde byla pověšena na podzimkách vlajka USA? (v příběhu) 
 2.Na jaký termín byla přesunuta 3.dětská akce – Kapské město? 
 3.Jaký je nový oficiální mail Jirky Hrona? 
 4.Kolik vydání zpravodajů se již dělí Kufrová a Úsvitová část? 
 5.Co v České pohádce Tři oříšky pro popelku vypadne z druhého 
oříšku? 
Z prvního kola: Součet byl 1754 
Pořadí po prvním kole: 
1. Petr Hron  1. Zorka Tomečková 1. Sylva Čerešňáková  
1. Terka Králová 1. Peťka Smělíková  1. Lucie Grossmannová  

Co dělal Úsvit v prosinci 
 Na konci listopadu se uskutečnila relaxační akce zaměřená na 
poznávaní různých kutur – tance, čaje, jídlo, masáže, bubnování…Bylo to 
opravdu velmi příjemné. Před VH jsme s dětmi měly tradiční mikulášský 
večírek a o týden později vyjeli do Aquacenta do Brodu a hráli bowling – 
tato akce byla zařazena místo zrušené výpravy. No a nakonec 9 
odvážlivců přešlo Chřiby v noci a strávilo tak jednu z nejdelších nocí 
v roce tak trochu jinak… 

Připravované akce na únor 
  Opět pojedeme na jednodenní výpravu a budeme pokračovat 
v celoročce. Opět se budeme scházet v klubovně a samozřejmě, že Vás 
čekají jarní prázdniny. 
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Na běžkách do Chřibů 

 
Milí běžkaři, 

Kdo z Vás bude mít zájem se v neděli 9.1 2005 vydat na 
tradiční běžkařskou túru po Chřibech z Košíků na Bunč, Vlčák a Salaš, 
dostavte se v 8.05 hod. na autobusák, pojedeme společně linkou do 
Košíků a pak stopou po svých, snad až na Salaš. Návrat 
v odpoledních či podvečerních hodinách. Akce se samozřejmě 
koná v případě dostatku sněhu.  

   Zve     
Majka Hamplová 

 
Javorníky - Vranča 2005 

 

Ahoj! Opět je tu naše akce, určená všem. 
 

Termín: sobota 15. 1. 2005 
 

Čas odjezdu. 7.30 od zdravotní školy 
 

Program: Sjezdové lyžování v areálu Kohutka, Portaš na perfektních 
upravených tratích.Možnost vývozu do sedla Kohútka mikrobusem 
za mírný poplatek. 
 

Běžecká túra je tradiční: Vranča, Portáš, Malý Javorník, Velký 
Javorník, Kasárna a zpět. Čekají nás překrásné výhledy, malebné 
hospůdky, hezké počasí a kamarádi. Nezapomeňte doma 
vrcholovku a dobrou náladu. 
 

Účastnický poplatek: 145,-Kč 
 

Návrat do UH: kolem 18.30 hod. 
 

Přihlášky: do středy 13.1.2005 do 22.00 na telefonním čísle 
572 593 141. 

Ahoj na lyžích   
Eva a Eliška 
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Přejezd Bílých Karpat aneb Vlára 2005 
Kamarádi běžkaři,  

Zvu Vás jako každoročně na přejezd pohraničního hřebene, 
tentokrát zase pro změnu směrem od Vlárského průsmyku do 
Bojkovic.České dráhy nám při změně jízdního řádu po létech zařídily 
dobré přímé spojení, čehož je třeba využít. 
 

Termín: sobota 22.1.2005 
 

Program: Odjezd z Uherského Hradiště v příjemných 7:21 hod. 
přímým vlakem do Sv.Štěpána (přijďte dřív kvůli hromadné jízdence - 
pořád platí, že čím víc lidí jede, tím je to levnější). Pak pojedeme po 
svážnicích na hraniční hřeben a po hranici na Žítkovou. Les je hodně 
vytěžený, budou krásné výhledy!!! Ze Žítkové podle stavu sněhu, 
našich svalů, chuti a času do Bojkovic buď autobusem po silnici 
nebo na lyžích přes Skalku, ti nejvýkonnější si to mohou natáhnout až 
na Rasovou a pak přes Modrou vodu a Světlov už potmě na 
bojkovské nádraží. 
 

Návrat: vlakem do Hradiště jak to stihneme. 
 

Přihlášky: telefonicky u Špiritů 572641128 navečer nebo do práce 
572652335. Ve čtvrtek 20.1. rozhodneme o konání nebo úpravě 
programu dle aktuálních sněhových podmínek. 
 

Pozor! Vezměte dostatek potravin a nápojů, obchod a hospoda ve 
Štěpáně bývají zavřené a cesta horama často zarůbaná. Kvůli 
Pohraniční policii nezapomeňte na platný doklad totožnosti! 
 

Swixujte, skivujte, skárujte předem! S pozdravem SKOL se těší  
Míla 
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Skalka 
Vážení a milí přátelé, 

Zima je v plném proudu, sněhu na horách vela, a tak jako 
každý rok, je zde opět nabídka na lyžařský zájezd na Skalku 
v Kremnických vrších, kde se letos vydáváme již po čtyřiadvacáté. 
Letošní termín se nám podařilo naplánovat týden před Bílou stopou, 
takže se dá očekávat vynikající terén pro běžkaře. 
Termín: od pátku 28. ledna 2005 do neděle 30.ledna 2005.  
Ubytování: v hotelu Veterník v Kremnici ve 2,3,4 lůžkových pokojích .  
Stravování: individuální, na pokoji lze vařit pouze čaj ve vlastní varné 
konvici. V hotelu je možnost snídaně i večeře a potraviny jsou 
vzdáleny 800 m. Během lyžování je možno se stravovat na Krahulích, 
Skalce, Králíkách a Kremnici.  
Program: pátek 28.1.2005 odjezd v 16.45 hod. od zdravotní školy 
v Uh.Hradišti, kolem 20 hod. příjezd do Kremnice, ubytování a 
seznamovací večírek.  
Sobota 29.1.2005 odjezd na Krahule, kde sjezdaři budou hoblovat 
místní svahy, letos už uměle zasněžované a běžkaři se vydají na túru - 
Krahule, Skalka, Králíky, Hostinec a přes Pláně do Kremnice a nebo 
někam jinde. Večer opět pro Ty, co budou ještě schopni, bude 
rozlúčkový večírek.  
Neděle 30.1.2005 odjezd na Skalku, kde opět sjezdaři budou 
hoblovat místní sjezdovky a běžkaři se vydají na část tratě Bílé stopy, 
loni se nám podařilo zvládnout 42 km. Odjezd ze Skalky bude jako 
vždy v 15 hod., takže v UH se objevíme kolem 19 hodiny.  
Účastnický poplatek: který zahrnuje dopravu, ubytování, úrazové 
pojištění a org.výdaje činí 790 Kč. Letos na Slovensku opět poněkud 
zdražili ubytování. 
Přihlášky: u Máši Hronové na tel.čísle 572578075 domů a 
mob.776394247. Přihláškou je zaplacení plné ceny zájezdu, členové 
mají přednost při přihlášení do 10.1.2005. Jelikož je nutné zaplnit 
celou kapacitu zájezdu t.j. 40 míst, vemte i své známé, bude to tam 
bezvadné. Informace o sněhových podmínkách na Skalce najdete 
na internetové adrese, www.skalky.sk.  
Tak Ahoj ,ve stopě nebo na svahu se na Vás těší   

Máša Hronová  
P.s.: Nezapomeňte si vzít platný pas nebo OP a průkazku ZP. 
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Jaráky 2005 
 
 Na jaráky na Machůzkách jsou ještě volná místa, proto 
neváhejte a přihlašujte sebe i své kamarády u Máši Hronové na tel. 
572 578 075. 

Ahoj na horách  
Máša 

 

Beskydy – Pustevny 
 
Milí lyžaři,  
 Pokud bude ještě sníh, vyrazíme na počátku února do Beskyd 
na námi dobře známá místa. Do sytosti se mohou vyřádit jak běžkaři, 
tak sjezdaři… 
 

Termín: 6.2.2005 
 

Program: pro běžkaře Pustevny - Martinák - Třeštík - až Velké 
Karlovice hospůdka u Románků, pro sjezdaře k dispozici areál na 
Pustevnách 
 

Odjezd: 7.30 hod. od zdravotní školy 
 

Návrat: kolem 19.00 hod. 
 

Účastnický poplatek: 185,- Kč 
 

Přihlášky: po domluvě (nejpozději do čtvrtka 4.2.2005) na tel 
572 585 138 do 18.00 hod. 

Sněhu zdar    
Zoja 

 
 

Sauna 
 I v lednu pokračujeme v saunování na zimáku. Každé úterý 
(mimo 28.12.) v 18.00 hodin. Vstupné pro dospělé 40,- kč pro děti 20,-
kč. 
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Kronika Úsvitu 
 V dnešní Kronice Vám přináším vzpomínku Terky Králové na 
jednu z akcí minulého roku. Patřila k těm tvrdším. 

Pán prstenů 
 „Ahoj, jak se máš?“…zní ze všech stran nástupiště č. 17 v Uherském 
Hradišti. Po chvíli nasedáme do autobusu, který jede směr Osvětimany. 
Jako vždy za sebou nechávám svou usedavě plačící dvouletou sestru 
Viktorku, která se už rok snaží jet na výpravu s námi. A teď už k akci, ještě 
stále jsem se nedostali ze stříbrného plátna ven a dnes jsme se jako na 
potvoru octli v prvním díle Pána prstenů. Akce nám začala hezky a my si 
alespoň prozatím nemohli stěžovat., ale:… „Půjdete po žluté značce a na 
čtyrech místech, které máte na mapě vyznačené, budete hledat něco k 
jídlu a to, co najdete, si zapíšete“…. řekl nám Jirka Muller, samozřejmě po 
krátké scénce z Pána prstenů. Naše družinka to zvládla celkem dobře, ale 
hrůza nastala až na Vršavě, kde jsme měli spát. Zima, zima, zima, všude 
samá zima a taky málo místa, no a u velkých je rozbité okno. Po delší 
době jsme my – malí konečně ulehli. Ráno jsme byli vzhůru celkem brzo a 
tak jsme neunikli radám Pepeho, Peti H. a Pepinky, ať ještě spíme. Po 
snídani jsme byli svědky vzniku Společenstva prstenu a kolem půl desáté 
jsme se vydali na již očekávanou túru. Z „Roklinky“ jsme sešli dolů do 
Koryčan,. kde následovala první hra, jelikož jsme si nebyli jisti cestou. Hra 
na otázky a azimuty byla velmi zajímavá a spočívala v tom, že jsme 
dostali otázku a když jsme správně odpověděli, řekla nám Ivča místo a my 
jsme měli pomocí buzoly zjistit, kolik stupňů je to daleko. Hra se nám 
vyvedla, a tak jsme se spolu s Kelpiemi umístili na 1. místě. Pak jsme si šli asi 
na hodinku sednout do Hospody, i když nevím, jestli Frodo a jeho přátelé 
po cestě na nějakou hospodu (kromě té, co byla v Hůrkách) narazili. Po 
té, co jsme se v hospodě ohřáli, jsme se vydali směr Stupava a z této cesty 
jsme uhli na cestu vedlejší, která vedla na rozcestí pod Cimburkem. Na 
tomto rozcestí jsme si zahráli hned dvě hry. Ta první spočívala v tom, 
abychom co nejrychleji zahrabali jednoho člena své skupinky. Zvládli jsme 
to jako druzí. Druhá hra dopadla o něco lépe. Byli jsme první. Hra 
spočívala v tom, že jsme měli asi 3,5 m dlouhou soušku pronést asi 6-ti 
brankami (nutno podotknout, že Pepe nám ji o něco zkrátil). Po té jsme 
pokračovali v cestě na Vršavu (k Hoře Osudu) a nevím jestli byla mezi 
námi výjimka, ale většina přišla celkem duch promočená. Večer jsme 
prožili v klidu, ale nepřeju vám probudit se někdy 10 cm ve vzduchu. Další 
den proběhl normálně jako vždy. Sbalili jsme se a vedoucí nám sdělili 
výsledky (mimochodem jsme první), no a dál to znáte. Pár kilometrů na 
autobus a jsme doma. 

Za Veverky Terka Králová 
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Kontakty 
Klubovna:   
Palackého nám. 293 • 686 01 Uherské Hradiště • 1. patro  - dveře 
12 
E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: +420 572 540 289 
 
Předseda Kufru:  Drahomír Hron....... 572 578 075 ......... 736 680 
073 
Vedení Kufru:  Pavel Polehňa....... 572 591 028 ......... 604 897 
725 
                           Míla Špirit ................ 572 641 128 ......... 572 652 
334 zam. 
                               Hošek Jirka............. 572 556 342 ......... 604 100 
900 
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová......... 572 570 125 ......... 572 551 
012 zam. 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová. 572 542 629 
                     Eliška Létalová ...... 572 593 141 ......... 724 231 
577 
Vedoucí akcí:   
Máša Hronová .......... 572 578 075 Zoja Chodůrová .........572 
585 138 
Majka Hampalová ... 572 553 637 Šárka Smělíková .........572 
548 247 
Jožka Gabrhel .......... 723 147 244 Rosťa Kubáček ...........577 
133 048 
Jirka Hron ................... 777 593 141 Jirka Létal .....................602 
543 104 
 
Předseda Úsvitu:   
  Soňa Hronová..... 572 555 360......604604329...sona.hronova@seznam.cz  
Vedení Úsvitu:  
  Pavel Polehňa .... 572 591 028......604 897 725 .........pavelpol@raz-dva.cz 
  Jiří Müller ml......... 572 556 047......736 176 628 ..............apexx@seznam.cz 


