
Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

Strana 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUFR a ÚSVIT
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2005 
 
• každé úterý 
 • KUFR v sauně 
 

• každý čtvrtek 
 • RIngo ve Staráku 
 

• 3. - sobota 
 • Valná hromada 
 

• 9.-11. - víkend 
 • 2.akce pro náctileté - Relax
 

• 10. - sobota 
 • První sníh 
 

• 16.-17. – páteční noc 
 • noční přechod 
 

• 26. - pondělí 
 • Štěpánský pochod 
 

• 27.12.-1.1. - skorotýden 
 • Vánoce pod Sněžníkem 
Prosinci 2005 



Klub Úplně Fantastické Rekreace a Duha – dužina Úsvit 

 
 
 

Milí přátelé, 
 Venku mrzne a sněží, 
valná hromada se blíží a já už 
několik dní přemýšlím, co 
napsat do prosincového 
úvodníku. Ze zoufalství jsem 
dnes zavolala tatínkovi o radu a 
ten mi řekl, ať si něco vtipného 
vymyslím, jen ať už je to 
hotové… Jsem 
přeúvodníkovaná, 
překufrovaná, přeúsvitovaná…  
napadají mě samé nesourodé 
a ulítlé myšlenky, nelogické 
vazby a zbrusu nová slova… 
Bolí mě ze všeho toho psaní za 
krkem a měla bych více dbát 
na svou vlastní duševní 
hygienu… Proto…Vás jen letmo 
zimně pozdravím, koneckonců 
ke čtení máte v této zásilce i 
další materiály a není jich málo 
a jsou mnohem zajímavější, než tohleto mé zoufalé plácání, kterým 
můj listopadový písmácký maratón končí, …a ač se to celé jmenuje 
úvodník… Je to prostě tentokrát konečník… 

Mějte se a na valné hromadě ahoj   
Soňa 

 
 
 
 VH Kufru a slavnostní shromáždění dužiny Úsvit se uskuteční 
3.12. 2005 v kulturáku v Mařaticích. Vzhledem k tomu, že bude třeba 
nachystat sál, dodělat a zorganizovat některé záležitosti stran 
hladkého průběhu VH, prosím všechny mlaďochy – náctileté, kteří budou 
mít čas, dostavte se do kulturáku už v 16.00 hodin, budeme potřebovat 
vaši pomoc. Dík. Jinak začátek VH je v 17.30 hod., kdy začíná prezence. 
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Relaxace, masáže, psychohry 
 

Ahojte všichni.  
Jako další akci pro náctileté i starší jsme připravili zase po roce 

trochu netradiční, ale určitě velmi zajímavý víkend, kde budete moci 
jednak přebytečnou a škodlivou energii vydat a naopak tu pozitivní 
načerpat, také se nám doufám podaří alespoň dílem sebe sama poznat a 
obohatit. 
Termín: pátek 9.12. až neděle 11.12. 2005 
Odjezd: v pátek vlakem z UH v 16.38 hod, sraz v 16.20 hod.na vlakáči 
Návrat v neděli odpoledne 
tamtéž 
Ubytování: Na Maršově ve 
staré škole. 
Strava: zajištěna od soboty 
od rána do neděle do oběda… 
Program: hry pohybové, 
taneční a psychohry, hodně 
přemýšlení, povídání, pohyb a 
relaxace, masáže, procházka, 
bubnování s muzikanty, 
zdravá strava, čaje, přírodní 
medicína… 
S sebou: karimatka, spacák, 
ešus, lžička, jakýkoliv 
hudební nástroj i více hudebních nástrojů (bubínky, hrkadla, chrastítka, 
zvonečky, rolničky, cokoliv, co vydává zvuk + samozřejmě kytary, 
housle…), krém (promažeme staré klouby ), pohodlné oblečení, 
přezůvky, papír, tužka 
Účastnický poplatek: 200 kč (doprava, ubytování, strava, pojištění) 
Přihlášky u Soni denně do pondělí 5.12.2005 na tel 604 604 329. 

Na relax víkendu ahoj    
Pavla J. a Soňa 
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 Ahoj všichni otrlí turisté, recesisté, milovníci dlouhých večírků a 
nejdelších nocí… 
 Už je to opět tady! 5. ročník nočního pochodování od soumraku 
do úsvitu jednou z nejdelších nocí v roce je opět připraven, čekáme už 
jen na tu dlouhou – předlouhou noc. 
Termín: pátek 16.12. – sobota 17.12.2005  
Sraz účastníků: na vlakovém     nádraží UH v 15.15 
hod. 
Odjezd: v 15.37 hod. 
Trasa: Bude upřesněna        
Návrat: v sobotu  
nad ránem… 
Vybavení: Dobré a pohodlné  
obutí, teplé oblečení. Dostatek  
tekutin a jídla na celou noc, čelovky či baterky,  
dostatek sil fyzických, ale hlavně těch psychických. Předpokládaná 
délka trasy bude 45-50 km. 

Na sklonku podzimu ahoj AVDA 
 

 
 

CVVZ 2005 
 Na letošní Centrální velkou výměnu zkušeností se z Úsvitu 
přihlásilo 11 vedoucích a instruktorů. Bohužel někteří z nich v týdnu 
před konáním akce onemocněli a jiní zase bez nemocných odmítli jet … 
takže nakonec naše účast byla celkem 5. U nemocných neúčast 
samozřejmě chápu, u těch zdravých příliš ne, zvláště pak i s ohledem na 
fakt, že vše bylo hodně předem zaplacené, zařízené, Pavel s tím měl 
hodně práce a na akci šlo především o to poznat něco a někoho nového 
bez ohledu na účast kamaráda, nehledě na to, že se všichni jedoucí 
z UH se mezi sebou známe a nikdo by sám nezůstal. Na rovinu říkám, že 
tento přístup se mi nelíbí a přijde mi nezodpovědný.   

Soňa 
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Ringo 
 Náš amatérský ringo klub funguje. Scházíme se každý čtvrtek 
ve Starém Městě nyní ve staré škole v tělocvičně. Začátky jsou v 17:00 
hodin a hrajeme cca do 19.hodin. Přijďte si zahrát také. 
 

Brigáda 
  Na podzimních prázdninách se mnozí z nás dohodli, že ještě 
před zimou uděláme kompletní 
inventuru materiálně-technické 
základny v Kunovicích. Na přání 
náctiletých se termín stanovil na 
neděli, aby jich mohlo přijít co 
nejvíce. Dostavivší se AVDA byla 
opravdu překvapena z hojné 
účasti náctiletých v počtu nula. 
Udělali jsme spousty práce, 
kompletně probrali, co Kufr a 
Úsvit vlastní – do poslední 
vidličky… jen nás opravdu zamrzel 
laxní přístup těch, co účast přislíbili. 
 

Co připravujeme na leden 
 V lednu by se měl uskutečnit  
přechod Chřibů na sáňkách pod vedení  
Žaby a pak 3.dětská akce – víkendovka. 
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VH Kufru a slavnostní shromáždění dužiny Úsvit se letos 

uskuteční dne 3.12. 2005 v sále kulturního domu v Mařaticích – tam 
jako loni a předloni. Prezence bude začínat v 17.30 hodin. 
Podrobnosti máte v brožurce, jež je součástí této zásilky. Pokud 
někdo z Vás chce učinit návrh na obsazení předsednického místa 
Kufru, učiňte tak do 2.12. na adresu Míli Špirita či adresu klubovny. 
 
 
 

 
Už se těšíte na zaváté stopy, zasněžené stromy, mráz lezoucí 

pod kůži, pohyb venku, posezení v teplých hospůdkách a spoustu 
dalších přírodních krás? Věřte nebo nevěřte, už je to nadosah, na 
dohled…ano, ano zima klepe na vrátka a to doslova… A my Vás 
tradičně zveme na hřebenovou túru a na první lyžařské radovánky 
na Soláni. 
Termín: sobota 10.12.2005. 
Doprava: Autobus odjíždí od zdravotní školy v 7.30 hodin.  
Účastnický poplatek: dospělí 135,- Kč. 
Přihlášky: Do středy 7.12. u Elišky Létalové – při přihlašování 
zanechejte kontakt na sebe, abychom Vám v případě zrušení akce 
dali včas vědět. Akce se totiž samozřejmě koná v případě dostatku 
sněhu. 

Ahoj v na sněhu   
Eliška 

 
 
 
 
 Tentokrát půjdeme z Bílovic přes oblíbenou hospůdku U 
kameňa do Hradiště.  
Odjezd: 26.12.2005 v 7.50 hod z autobus.nádr. do Bílovic 
Trasa: Bílovice – Mistřice – Javorovec (občerstvení) – Popovice 
(střelnice) – Rovnina (rozhledna) – UH 
 Zváni jsou všichni, komu se už nebude chtít vánočně lenošit a 
budou mít chuť se trochu protáhnout a pokecat. 

Laďa Plch 
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Jak jste byli informováni již v minulém  

zpravodaji změnilo se místo pobytu na letošních  
Vánocích a to z chaty Kokory v Kunčicích  
na areál ve St .Městě pod Sněžníkem, což je  
od sebe vzdáleno asi 2 km. Důvod, proč jsme  
chatu nedostali, je ten, že majitel neobnovil  
nájemní smlouvu s provozovatelem a ten nám  
místo ní nabídl St.Město. Co ztratíme je blízkost vleků  
pro sjezdaře, ale jelikož letos jedeme os.auty,  
nebude tento problém tak veliký a navíc se dá  
jezdit do jiných lyžařských středisek a tím si pobyt  
zpestřit. Pro běžkaře se jeví St.Město jako lepší  
výchozí místo na túry. Dále ztratíme to, 
 že nebudeme ubytování v jednom  
objektu, jelikož ve St.Městě budeme ubytováni ve dvou  
bungalovech pro 28 a 23 osob a  do klubovny s kuchyní se musí 
přecházet venkem. Co ovšem získáme je lepší ubytování, více 
sprch a WC, blízkost obchodu pro nákup potravin, několik 
hospůdek v blízkosti a lépe vybavenou kuchyň, kde bude k 
dispozici veškeré nádobí k vaření a konzumaci.  

A teď pár pokynů. Jelikož kapacita Vánoc není ještě naplněna 
máme volných asi 12 míst, tak Vám nemůžu sdělit kdo kde bude 
bydlet, ani těm, co nemají auto, s kým pojedou, ale všichni se to včas 
dovíte. V úterý 27.12.2005 je potřeba odjet kolem 9 hod, abychom byli 
ve St.Městě ještě před dvanáctou, stačili se ubytovat a ještě vyrazit za 
sněhem. Z UH do St.Města je to 155 km. Co se týče dopravy, pokud se 
všichni nevejdeme do aut, dá se jet vlakem v 9.17 ze St.Města a 
příjezd 12.44 do St.Města pod Sněžníkem. Ti z přihlášených, co nemají 
zaplacenou zálohu, očekávám její platbu nejpozději na valné 
hromadě. Dále Vás žádám, pokud máte známé, kteří by chtěli jet, 
přemluvte je, kapacitu musíme naplnit. Samozřejmě, že sněhu jak 
normálního tak umělého bude dostatek, stopy budou prošlápnuté, 
večery v klubovně příjemné a Kralický Sněžník se teší, že ho opět 
dobudeme.  

Tak Ahoj na sněhu   
Dadula 
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(Běžky - pěšky podle počasí) 
 
Termín: 8. leden 2006 
Trasa: Břestek - Chabaně - 
Dubový díl - Buchlovský kámen – 
Vlčák – Brdo – Bunč – Salaš……asi 
20 km, ale je možnost si trasu i 
zkrátit. 
Odjezd: 8:35 hod. autobusové 
nádraží Uherské Hradiště (8:45 
hod. od vlakového nádraží ve 
Starém Město) 
Návrat: ze Salaše v 15:59 hod. 

!!!! Doma nezapomeňte 
něco na zahřátí – tekutý 
kartáček, svařák, čajíček… 
teplé slovo, rozehřátý úsměv 
!!! 

Milovníky Chřibů zve   
    

  
Zoja (mobil 732 461 483, tel. 

do práce 572 585 138) 
 
 

 
 
 

 
 

Sauna 
Pozor, pozor. Začalo zimní saunování a posilování imunity. 

Probíhá každé úterý od 18.00 – 20.00 hodin na zimáku. Účastnický 
poplatek je 40,-kč, děti polovic. 
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Setkání vedoucích akcí 
Proběhlo 6. a 7.listopadu na lyžařské chatě v Nezdenicích. 

Sešlo se nás tam třináct, sobotní 
odpoledne a podvečer jsme 
hodnotili jednotlivé akce letošního 
roku a rozebírali příčiny nekonání 
některých akcí. Po velmi příjemném 
posezení v místní sauně jsme 
pokračovali volnou diskusí až do 
noci. Nedělní dopoledne jsme 
věnovali přípravě plánu akcí na příští 
rok. Setkání se zúčastnili noví 
vedoucí (Pavel Z., Zbyšek, Jarek, 
Laďa), kteří přišli s návrhy nových 
akcí. Tak se těšme. Setkání, které 
jsme zakončili výtečným Broniným 
gulášem, bylo podle mě velmi 
příjemné a přínosné. Všem 
zúčastněným děkuju za aktivní 
přístup a vytvoření příjemné 
atmosféry při přípravě plánu a 
vůbec. Kdo z dalších členů by chtěl pomoct při vedení některých 
akcí Kufru a nemohl se setkání zúčastnit, ať se mi ozve, práce bude 
dost. ☺ 

Míla 
P.S. Prosím všechny vedoucí, ať mi dodají svoje mobilní čísla a hlavně 
e-mailové adresy pro zjednodušení kontaktu, abych mohl zpracovat 
seznam vedoucích. Díky. M. 
 

Tombola na VH 
Máša Hronová dává dohromady opět tombolu, kterou bude 

zpestřena VH. Každý, kdo bude chtít nějakým tím dárkem přispět … 
ozvěte se Máši na tel 572 578 075 či doneste dar přímo na místo. 
 

Jaráky 
 V termínu 18.-25.2.2006 proběhnou ve Starém Městě pod 
Sněžníkem, tam co Vánoce – viz výše. Zajištěna bude polopenze, 
lyžování možné sjezdové i běžkové. Zálohu 500,-kč začne vybírat 
Máša na VH. Přihlášky taktéž u Máši Hronové. 
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 Opět zavzpomínejme na léto a prázdniny… tábor Úsvit a 
nezapomenutelné zážitky. 
3.den, pondělí, 1.srpna 

Nalezení orla s hadem na kaktuse.... 
Co asi myslíte, že na našem jinak skvělém táboře nesmí chybět? 
Rozcvička! Pro změnu jsme se rozcvičili, nasnídali a udělali si služby. Na 
nástupu jsme se dozvěděli, že jsme (stále jako Aztéčtí otroci) přišli na 
nějaké místečko, kde okolí byl
vyčlenili speciál bažiny. Tam 
ovšem jeden z Aztéků nalezl 
znamení: na kaktusu sedícího 
orla, který jí hada. Na tomto 
území jsme se tedy rozhodli 
usídlit, ale v okolí se 
nacházelo velké množství 
velmi jedovatých hadů a ty 
bylo nutné vyhubit a poté 
možná, že i spapat. 
Následovala opravdu skvělá 
bojovka, při které se více 
prosazovali naši malí. Naším úkolem bylo dostat se přes obranu do 
mezikruží a pak koulí trefit vedoucího. Tuto hru jsme vyhráli a mohli 
jsme se radovat z nějakých těch parcel navíc. Odpoledne jsme 
absolvovali základní aztéckou školu, tzv. telepochacali. Vedoucí nás 
seznámili se střelbou, faunou, flórou, uzly, mapou, šiframi a pro mě 
nejzajímavější modlitbou. Poté jsme nachystali slavnostní oheň, šli 
povečeřet a po velmi krátkém nástupu jsme se sešli u ohně. Tentokrát ho 
zapalovala Janička Hronová a my si zazpívali naše hymny. Já ovšem ne, 
jelikož jsem držela zkoušku mlčení. Jak by se vám líbilo, kdybyste ze 40 
lidí, kteří zpívají, stáli jako Y? Slavnostní oheň se nám povedl a já si 
konečně ve 23:05 zavýskla. A teď klasicky-dobrou noc a sladké sny.  

o celkem úrodné, avšak domorodci pro nás 

Za Chantico, Terka Králová a Eva Plchová 
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Klubovna:   
ám. 293 • . patro  - dveře 12 

.cz 

KUFR – Klub Úplně Fantastické Rekreace 
 
ředseda Kufru:  Drahomír Hron........ 572 578 075 ........... 736 680 073 

edení Kufru:  Pavel Polehňa........ 572 591 028 ........... 604 897 725 
 

                     Hošek Jirka.............. 572 556 342 ........... 604 100 900 

......... 724 231 577 
í:  

8 075 Zoja Chodůrová ..........572 

mpalová .... 572 553 637 Šárka Smělíková ...........572 

brhel ............ 723 147 244 Rosťa Kubáček ............577 

n .................... 777 801 108 Jirka Létal .......................602 

DUHA - dužina Úsvit 
Předseda Úsvitu:  

 04 604 329 572 550 430 
a.hronova@seznam.cz

 

Palackého n 686 01 Uherské Hradiště • 1
E-mail:  kufr.uh@seznam.cz 
  duzina.usvit@seznam
Http: kufr.misto.cz • Tel./Fax: +420572540289 
 

P
 
V
                          Míla Špirit ................. 572 641 128 ........... 572 652 334 
zam. 
          
Předsedkyně DR:  Jitka Plchová.......... 572 570 125 
Členové DR:  Ludmila Bříštělová.. 572 542 629 
                     Eliška Létalová........ 572 593 141 ..
Vedoucí akc  
Máša Hronová ............ 572 57
585 138 
Majka Ha
548 247 
Jožka Ga
133 048 
Jirka Hro
543 104 
 

 
Soňa Hronová        6

 son
 

04 897 725    572 591 028            pavelpol@raz-dva.cz
Vedení Úsvitu:  
Pavel Polehňa  6
Jiří Müller ml.   736 176 628     apexx@seznam.cz
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čanské sdružení 
lub Úplně Fantastické Rekreace 

ob
K
 

Z 16360851 • Č.r.Č.účtu: 1543558339/0800 • IČO: 16360851  •  DIČ: C
 

DUHA  
sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 

Úsvit 
 

dužina 
Č.účtu: 1543582339/0800  •  IČO: 62831500  •  DIČ: CZ 62831500

 u MV: VSP/1-121/90-R  
Klubovna: 
• Palackého náměstí 293  •  686 01 Uherské Hradiště • (1patro, dv.12) 

72 540 289  • Http://kufr.misto.cz • Tel./fax: +420 5
• E-mail: kufr.uh@seznam.cz • duzina.usvit@seznam.cz 
St Prosirana 12 nci 2005 

VI

• Nejsme plátci DPH 

KUFR a ÚS T v lednu 2006 

m do sauny 

hřibů 

 

h vrchů 

 
•každé úterý ............................... S KUFRe
 

•každý čtvrtek ............................ Ringo v tělocvičně 
 

•8. – neděle ................................ Pěšky nebo běžky do C
 

•14. sobota ................................. Lyžařský zájezd na Vranču 
 

•15. neděle ................................. Přechod Chřibů na sáňkách
 

•20.-22. víkend ............................ 3.dětská výprava 
 

•21. sobota ................................. Přejezd Vsetínskýc
 

•27.-29. víkend ............................ Kremnické vrchy - Skalka 

Zpra  a mládeže 
DUHA  redaktorka: 
Soň 12.2005. 

vodaj – interní měsíčník pro členy KUFRu, obč. sdružení a dužiny Úsvit, sdružení dětí
. Obálku navrhla: Lidka Štefánková. Obrázky: Pavla Jurigová. Zodpovědná

a Hronová. Grafická úprava: Pavel Polehňa Uzávěrka 24.11.2005. Příští uzávěrka: 18.


