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KUFR a ÚSVIT v únoru 2005 
 

• každé úterý 
• Saunování v Kufru 
 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 
 

• 5. - sobota 
• 5.dětská výprava 
 

• 6. - neděle 
• Beskydy – Poustevny 
 

• 12.-19. - týden 
• Jaráky v Beskydách 
 

• 25.-27. - víkend 
• Vysočina na běžkách 
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 KUFR a ÚSVIT v BŘEZNU 2005 
 

• každé úterý 
• Saunování v Kufru 
 

• každou středu 
• Schůzky v klubovně 
 

• 11.-13. - víkend 
• Kubínská hoľa 
• Dětská výprava 
 

• 17. - čtvrtek 
• Josefovské koulení 
 

• 26 - sobota 
• Výlet na Javořinu 
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Milí Kufráci a Úsviťáci, 
 Tak nevím, co přesně napsat k novému roku a průběhu letošní 
zimy. Připadám si tak trochu zmateně… možná jako příroda sama. 
Chvíli prší, pak sněží a fouká, za chvíli si připadám jako na jaře a o 
něco později tuhnu při mrazech v péřovce… Také mé tělo s tím má 
problémy… chvíli si připadám nastartovaná jak raketa, pak zase 
unavená a bez energie, něco na mě leze a za chvíli se zase cítím 
v pohodě… A to jsem navíc v stávajícím zmateném rozpoložení 
právě dnes četla v novinách, že hned zítra má přijít ten nejkritičtější 
den v roce – po všech stránkách prý špatný… obecné doporučení 
zní - nevylézat z postele!… Asi na tom něco bude – tedy na tom, že 
se blíží kritický den… nicméně pokud čtete tyto řádky, tak jste ten 
nejhorší den přežili a teď už to bude jen a jen lepší… My v Kufru a 
Úsvitu doufáme, že i se samotnou zimou. 
 Chci se dnes v úvodníku s Vámi podělit o drobnou příhodu 
všedního dne, kterou v jiných obměnách zažíváte občas asi všichni. 
Ti z Vás, kdo byli na VH, si jistě vzpomenou, jak se v diskusi probíraly 
příspěvky na telefon pro předsedy Úsvitu a Kufru, kteří při vyřizování 
klubových věcí investují do telefonů své peníze… nakonec toto téma 
bylo uzavřeno tím, ať si to vyřeší vedení. V případě Úsvitu to vedení 
(především hospodář Jiřík Muller jr.), podotýkám bez mého vědomí, 
vyřešilo briskně. Pod stromeček jsem dostala dobíjecí kupón 
s příslibem, že v pravidelných intervalech 2 měsíců přijde další. 
Samozřejmě, že jsem byla potěšena a s velkým nadšením setřela 
hliníkovou vrstvu, která zakrývala kód…. a právě v tuto chvíli začala 
zajímavé historka. Ono se mi totiž spolu s ochranou vrstvou podařilo 
setřít i dobíjecí číslo… Ani odhadem se nedalo tipnout, co za číslice 
mělo a tak mi nezbývalo než si vyžádat od Jiříka Mullera doklad o 
zaplacení a zjistit, kde kupón kupoval… Ten už v tuto dobu kroutil 
nevěřícně hlavou, asi si myslel, že ať se snaží, jak se snaží, mě není 
pomoci… I vypravila jsem se do stánku, kde ke mně byla paní velmi 
ochotná a poradila mi z vlastní zkušenosti, že stačí zavolat operátora 
a ten mi dobije kredit podle jiného čísla na kupónu. Tak jsem hned 
volala operátora. Trčet na lince a pořád dokola poslouchat: „Jste 
v pořadí, nezavěšujete prosím, naši operátoři jsou 
zaneprázdněni“…jsem napoprvé vydržela jen 16 minut…pak jsem 
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zavěsila. Až mě opustil vztek, tak jsem zkoušela nezavěsit ještě 
několikrát a nakonec se dovolala. Zase na mě byli milí, ale kredit 
nedobili. Stačí prý zajít do firemní prodejny, kde mi kartu vymění. 
Navíc mi zjistili, že v UH jsou tyto prodejny dokonce dvě a dali mi i 
adresy. Už, už jsem byla nadosah cíli… Nutnost zajít do prodejny 2x 
(poprvé jsem se trefila mimo otvírací dobu) jsem viděla jako 
maličkost. Nicméně radost byla předčasná. „Jsme sice značková 
firemní prodejna, ale nejbližší, která vaši potíž vyřeší, je až ve Zlíně“… 
sdělila mi ochotně slečna. Ještě pak dodala, že karta mi platí až do 
r. 2009, takže do té doby určitě do Zlína pojedu a nemám se tím tedy 
nechat stresovat. To by mě ani nenapadlo nechat se stresovat tak 
pěkným dárkem. A jak to dopadlo? No prozatím nijak. Do Zlína jsem 
se opravdu ještě nedostala, kupón předala s prosbou svému milému 
Honzovi (mimochodem ten vyprovokoval celou tu diskusi s telefony) 
doufaje, že v hlavním městě, kde pracuje, se snad výměna podaří. 
Každopádně, i když jsem zatím bez kreditu a času na vyřizování této 
záležitosti jsem strávila docela dost, celkem milým zjištěním pro mě 
bylo, že všichni zúčastnění ke mně byli velmi vstřícní a ochotní, což 
mě v podstatě nenechalo se rozzlobit (až tedy na chvíle čekání na 
operátora). A to není zjištění zas tak marné. 

 Pěkný a aktivní únor Vám přeje   
Soňa 
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Milí cestovatelé, 
 Tak už máme něco za sebou, podařilo se nám dosáhnout New Yorku, 
Cuzca, Kapského města a teď míříme do Rakouska – Uherska do Země 
české pod její nejvyšší horu Sněžku… Co nás v r. 1909 v těchto končinách 
čeká, nikdo zatím netuší. Že to bude ale velmi zajímavé, to Vám můžeme 
zaručit. 
 
Termín: sobota 5.2.2005  
 
Místo konání: Chřiby 
 
Sraz: v 7:15 hodin na vlakovém nádraží UH 
 
Odjezd: v 7:27 hodin 
 
Návrat: na autobusák 18:02 hod. 
 
Program: turistika, pokračování celoroční hry 
 
Účastnický poplatek: 30,- Kč 
 
S sebou: teplé oblečení a obutí, pláštěnku, jídlo a pití na 1 den, zápisník, 
tužku, šátek, cestovní průkazy (visačku s vlaječkama) a hodně energie… 
 
Přihlašování: denně u Soni do 4.2.2005 na tel. 604 604 329 (572 555 
360). 
Pozn.: V případě deště se akce nekoná...  

         
 Avda 
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Schůzky v klubovně 
 Taktéž v únoru se každou středu (mimo jarní prázdniny) 
setkáme v klubovně. 2.2. si zahrajeme hry v klubovně, 9.2. bude 
mít schůzku Jirka Hron s tajnou náplní a 23.2. se bude Jirka 
Muller věnovat začátečníkům v dračáku – především malým dětem, 
ale mohou přijít i ti větší a zkušenější. 
 

Velká zpravodajová soutěž 
Tak a máme tu další otázky. Opět nezapomeňte do 20.2.2005 

doručit Jirkovi odpovědi!!! Průběžné pořadí vyjde příště. 
 
1. V jaké hře se soutěží na úsvitové akci Úsvitcon?. 
2. Kde si máte vyzvednou další vlajku na akci, která proběhne 

5.2.05? 
3. Jaké bylo téma tábora v roce 2003? 
4. Kdo byl třetí československý prezident? 
5. Kam se plánuje čtvrtá akce pro náctileté? 

 
4. akce pro náctileté – Praha 

 
 Na termín 1.-3.4.2005 chystáme pro náctileté víkend 
v Praze. Jelikož chceme objednat i nějaké divadlo budeme 
potřebovat přihlášky o něco dříve než je obvyklé. Chtěli bychom 
navštívit některé kulturní památky, pořádně nasát atmosféru 
hlavního města, zajít do divadla a do kina a určitě ještě něco navíc. 
Kdo bude mít zájem jet, přihlaste se co nejdříve, nejpozději však do 
8.března k Soni. Musíme zajistit nocleh, lístky… Podrobné informace 
vyjdou v příštím zpravodaji.  

Díky AVDA 
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Žádost o dar města 
Na konci roku si Úsvit opět podal žádost o dotace města na 

rok 2005, které bychom chtěli využít opět na akci lanování ve městě 
a na další činnost. Loňské dotace jsme už vyúčtovali jak městu, tak 
našemu ústředí - Duze. 

 
Co dělal Úsvit v lednu 

 V lednu se uskutečnila 3. výprava. Strávili jsme ji 
v Polešovicích a okolí, zahráli spoustu her, doufáme, že ke 
spokojenosti všech. Na schůzkách jsme navštívili čajovnu a ochutnali 
některé dobré čajíčky, věnovali se přípravě na Úsvitcon, promítali 
fotky z našich akcí. Promítání z Austrálie a NZ bylo z technických 
důvodů odsunuto pravděpodobně na březen. Příští týden se uskuteční 
utkání v dračáku v Brodě. 
 
Ps. A tady je tajná otázka zpravodajové soutěže. 6. Kolik už ve 
zpravodajové soutěži padlo otázek, včetně únorového zpravodaje? 
 

Připravované akce na březen 
 V polovině března by měla proběhnout víkendovka 
pravděpodobně v Nezdenicích a hned na počátku dubna pak výlet do 
Prahy. Mezitím budete mít nadále možnost se setkávat v klubovně. 
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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 
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Poslední pokyny 
Odjezd : sejdeme se v sobotu 12.2.2005 v 9.45 u zdravotní školy 
v Uh. Hradišti, odjedeme v 10.00 
 
Účastnický poplatek:dospělí 1 620,- Kč 

    děti s dětskou stravou 1 480,- Kč 
    dotace Kufru pro děti a mládež do 26 let 200,- Kč 

(poplatek zahrnuje ubytování, polopenzi, org. výdaje Kufru, 
úrazové pojištění a parkovné) 
 
Doplatek vyberu na místě. 
 
Doprava : osobními auty – doporučený doplatek na dopravu 
100,- zaplatíte po dohodě řidičům. 
 
Rozdělení do aut :  
1. Čechovi, Šišperová, Králová T.  2. Kubáčkovi  
3. Jančovi     4. Čerství, Králová K., Pojslová 
5. Horehleďovi    6. Stundlovi, Tomečková, 
Šišperová 
7. Hronovi, Brandýs    8. Hrabcovi, Kelbl, Štefánek 
9.Macelovi, Plchová 

 
Na všechny, na sníh, na stopu, na pana Románka …se těší  

  
Máša 
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Vážení a milí běžkaři,  

Milovníci krásné stopy a dobrého jídla, pro vás je 
připravena víkendová akce v centru běžkového ráje v okolí 
Nového Města na Moravě. Věřím, že letošní zima vydrží a 
budeme se moci proběhnout v okolí Devíti Skal, Studnice, Cikháje 
a navštívit krásné hospůdky ve Fryšavě, Kadově a Maršově. Také 
si užijeme dobrého vína, které si přivezeme, něco zpěvu a 
pokecáme.  
 
Termín: od pátku 25.2. do neděle 27.2.2005. 
 
Doprava: os.auty sraz v pátek 25.2.2005 v 17 hod. na parkovišti u 
zdrav.školy. 
 
Přihlášky: u D.Hrona na tel. 572 544 210 do kanceláře, 572 578 075 
domů nebo mob. 736 68 073 a to do pátku 13.02.2005.  
 
Upozornění: Termín přihlášek je nutno dodržet k upřesnění počtu 
ubytovaných. 
 
Účastnická poplatek: který zahrnuje ubytování 2 noci, org.výdaje 
a úraz.pojištění činí asi 350-400 Kč, záleží kde se sežene ubytování, 
předpokládám jako vždy na Maršovské rychtě a dále je nutno 
počítat s vydáním za dopravu vlastníkům aut cca 170 Kč za 
osobu.  
 
P.S. Pokud nebude sněh, což nepředpokládám, tak sa nejede. 
 

Nashledanou s Vámi ve stopě a u Kadovánku se těší    
   Dadula 
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předběžná informace 
 Po letech se opět chystáme na Slovensko na „Kubínku“ do 
sjezdařského ráje. 
Termín: 11.-13.března 2005 
Program: Krásné sjezdování pro začátečníky i náročné sjezdaře a 
pěkná hřebenovka pro běžkaře čekají na všechny, kdo se zúčastní 
tohoto víkendu. Vloni jsme nenaplnili autobus, proto letos počítáme 
s dopravou vlastními auty. Předpokládáme ubytování v Dolném 
Kubíně. Zatím neznáme cenu ubytování, proto budou veškeré 
informace v příštím zpravodaji. Letošní zima nám zatím moc radosti 
nedělá, proto neváhejte a hlaste se, na Kubínce je sněhu habaděj. V 
případě velkého zájmu zajistíme autobus. 
Přihlášky přijímá Laďa Plch tel. 572 520 017 do práce nebo 572 570 
125 nebo mobil 777 767 299. 
 
 

Sauna 
  I v únoru pokračujeme v saunování každé úterý od 18 do 20 
hod. na zimáku. Poplatek zůstává stejný – dospělí 40,- Kč, děti 
polovic. 

Žádost o dar města 
Na konci roku si Kufr opět podal žádost o dotace města na rok 

2005, které bychom chtěli využít opět na turnaje a na další činnost. 
Co dělal Kufr v lednu 

 Oproti optimistickému očekávání, realita letošní zimy v Kufru je 
zatím pesimistická. Celkem se nám na tu sněhovou bídu povedly 
Vánoce pod Králičákem. Běžkaři neměli větší problémy se vyžít – na 
hřebenech bylo sněhu dost, sjezdařům to občas drhlo, ale atmosféra 
mezi účastníky vše napravila. Do Chřibů se po N. roce samozřejmě 
na běžky vyjet nedalo. Na Vranču bylo přihlášeno pouze 25 členů, 
což nenaplnilo autobus a akce musela být zrušena, přestože sněhu, 
zvláště na běžky, tam bylo až, až. Tento víkend by se měla jet Vlára, 
ale podrobnější informace zatím nemám. Také Skalka zatím ještě 
není úplně naplněna. Trochu nás to mrzí, ale když pohlédnete do 
ulic, není se skepsi lyžařů co divit… Snad se to zlomí v dalším měsíci… 
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 V dnešní kronice Vám přináším vzpomínku Silvy Čerešňákové na letní tábor 
Úsvit a Hvězdné války. 

2.DEN 
 Myslím, že první ráno na táboře nebylo takové to klasické: „To už musím 
vstávat?“… ale většina na tom byla podobně jako já a už v 6:30 si říkala: „A co mám 
dělat jako teď? Kručí mě v břichu, spát se mi nechce, kdoví jaká bude rozcvička, 
atd.“ Ale to bylo jen 1.den, protože se obávám, že vedoucí jako vždy mají připravenu 
spoustu úkolů a her se stupňující se obtížností a mají v plánu nás unavit každý den o 
něco více tak, aby z nás byli hodní spící beránci (No, uvidíme jestli se jim to podaří). 
1. rozcvička byla příjemná a pohodová – hráli jsme si na Teletabies a ti toho moc 
neumí… což se nám líbilo. K snídani byly vánočky s marmeládou a byl pro mě celkem 
šok, když kluci nejedli 8-9 vánoček, ale stačilo jim 4, což na táboře není moc 
normální, takže počítejme s tím, že to za chvíli začne. Dnes poprvé se rozjely 
služby a my jsme schytali jednu z nejtěžších služeb – KUCHYŇ!!! Počasí nám přálo i 
nepřálo, proto jsme se vystrojili a vydali se po dvojicích do lesa. Na cestě nás 
čekaly nástrahy celkem nepříjemné jako např. povinnost jíst suchý chleba, který se 
tak krásně lepil, nebo se navzájem poslepu krmit jogurtem, atd. Zdálo se mi, že na 1. 
den toho bylo až moc, ale asi jsem se mýlila, protože po vydatném zeleninovo – 
rýžovo – masovém obědu nás čekala další hra. Mimochodem ještě mezi obědem a 
hrou čekalo naši skupinku dlouhé a mastné umývání nádobí, ale to jen tak, abyste 
věděli ☺. 
 Následovala tzv. BOJOVKA – LIGHT – o trochu méně drastická hra, 
založená hlavně na štěstí a skládání černobílých nic neříkajících čtverečků. Kdybych 
měla zhodnotit dnešní výkon naší skupinky, tak to 3. a 4. místo bylo opravdu 
zasloužené… 
 V plánu večera byl slavnostní zahajovací oheň, takže holky vzaly hřebíky, 
igelitové pytlíky a šlo se na smůlu. Občas nad námi zahřmělo, začalo se blýskat a 
všichni už se mokří sbíhali do stanu. K večeři byly točité vrtulky s mákem a skořicí a 
komu nestačilo, tak se dojídal sladkou rýží. Déšť se utišil, ale vlhko po něm zůstalo, 
proto se plánovaný slavnostní oheň přesunul na další den a my jsme se sešli ve 
velkém stanu. Tam se hrála uhádaná řvanda – vedoucí se neshodovali ani mezi sebou, 
ani s děckama, takže abychom se už nehádali, pro jistotu jsme začali zpívat. Dali 
jsem dobrou noc té mladší polovičce tábora, chvíli ještě zpívali, a pak jsem se za 
svitu velkého zářícího měsíce rozprchli do stanů a dnes poprvé unaveně usnuli. 

TÁBORU ZDAR! Za Tatoin Silva Čerešňáková 
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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: 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 
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